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Nota editorului

Cartea de faþã conþine mai multe interviuri
cu pãrintele Arsenie Papacioc. Mare parte dintre
ele pot fi urmãrite – în format video sau audio –,
pe site-ul www.editura.areopag.ro.
Tema principalã este mãrturisirea credinþei
ortodoxe. Titlul volumului, Testament, a pornit
chiar de la titlul unuia dintre interviuri, luat cu
mai mult de trei ani înainte de trecerea pãrintelui
la Domnul (Din testamentul pãrintelui Arsenie
Papacioc – „Moartea nu înseamnã moarte”)
S-a respectat oralitatea stilului pãrintelui.
Ideile care se repetã au fost lãsate ca atare tocmai pentru cã aratã o preocupare deosebitã a
pãrintelui faþã de subiectele abordate.
Întrebãrile sau poziþiile celor care au venit
sã cearã cuvânt de folos sunt trecute cu italice,
iar rãspunsurile pãrintelui Arsenie cu corp de literã normal.
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„Nu e nimic mai frumos
decât sã fii ortodox”
(întâlnirea pãrintelui Arsenie Papacioc
cu pãrintele profesor Gheorghe Metallinos
ºi profesorul Dimitrie Þelenghidis)1

1

Pãrintele Gheorghe Metallinos ºi profesorul
Þelenghidis sunt doi dintre cei mai cunoscuþi apologeþi
din Grecia contemporanã, fiind foarte apreciaþi în mediul
academic. Traducerea intervenþiilor din limba greacã
a fost fãcutã de Ion Marian Croitoru, în dimineaþa zilei
de 1 iunie 2010. Înregistrarea a fost fãcutã de pãrintele
Matei Vulcãnescu, din Veria (Grecia). Culegerea textului a fost fãcutã de cãtre cei doi, prin iconomie divinã,
chiar în prima parte a zilei de 19 iulie 2011, când pãrintele Arsenie trecea la Domnul.

– M-am orientat dupã cuvântul arhiepiscopului Greciei în legãturã cu noile paºapoarte.
Miroase a 666. ªi atâta. Acum sã ne vedem de
mântuire. Eu sunt cercetat de multã lume ºi
aºteptam ºi vizita grecilor...
D. Þ.: – Cum vedeþi situaþia în mod general
a lumii, în aceastã perioadã a tehnologiei, care
stabileºte etape în direcþia lui antihrist?
– Faptul cã sunt descoperiþi de cãtre noi nu
e nicio primejdie. ªi asta vrea duºmanul, sã stea
ascuns. Iar noi, creºtinii, sã ne purtãm în aºa fel
încât sã ne loveascã satana unde vrem noi, ºi
nu unde vrea el.
D. Þ.: – Foarte bine spus. ªi unde ar fi locul
în care sã ne loveascã satana?
– ªi vã spun ºi lucrul acesta. Ce ne-am face
dacã nu ar fi ºi drac? Teologia nu se învaþã la
ºcoalã, ci pe front.
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Pãrintele Gheorghe Metallinos, punând mâna
pe epitrahilul pãrintelui Arsenie: – Aceasta este
Teologia...
– Acesta întãreºte Teologia...
Pr. G. M.: – Dar centrul este acesta... Taina...
– E o primejdie foarte mare sã mergi pe un
drum necunoscut. Nu este permis sã nu ºtii de
tine în orice clipã în care trãieºti ºi pe orice drum
mergi. Tu mergi cu toatã tradiþia trecutului, cu
toatã frumuseþea luptei prezentului ºi cu liniºtea
sufleteascã cã ºi viitorul este de partea ta, dar
cu condiþia ca ºi tu sã fii de partea viitorului, ºi de
aici acest du-te-vino... Încã o datã, bine aþi venit!
Pr. G. M.: – Suntem plini de recunoºtinþã...
– Noi, oamenii de pe pãmânt, am dat-o pe
Maica Domnului ºi a fost cerul mulþumit. ªi Maica
Domnului, la fel. Nimic fãrã Dumnezeu ºi nimic
fãrã mijlocirea Maicii Domnului. Oriunde ai fi,
grecule, nu eºti singur.
Pr. G. M.: – Acest lucru îl vom spune ºi noi
pentru fraþii români.
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– Frumuseþea e în rãzboi, nu în vorbe de
laudã.
Pr. G. M.: – Fiindcã vorbiþi despre rãzboi,
pãrinte, aº dori sã întreb, ºi cred cã întrebarea
este pentru toþi, cum vedeþi în acest moment
problema ecumenismului?
– Sunt cu toate forþele împotrivã. Cu o moarte toþi suntem datori, dar una e sã mori ortodox
ºi alta e sã mori ecumenist vândut. Fereascã
Dumnezeu! ªi pe crucea mea doresc sã se scrie
ortodox. Nu avem timp sã mai discutãm. Scoatem sabia. Dacã nu se înþelepþesc prin cele ce
le spunem, scoatem sabia ºi îi anunþãm cã e
ascuþitã. Nu vrem sã schimbãm nici mãcar o virgulã din Ortodoxie. Hristos a fost ºi este ortodox.
Pr. G. M.: – Bine aþi spus. Primul ortodox a
fost Hristos.
– Sã nu fi îndrãznit sã intraþi la mine cu ceva
rezerve în ceea ce priveºte Ortodoxia.
Pãrintele Gheorghe Metallinos, D. Þ.: – Nicio
rezervã.
– Am toatã convingerea cã Dumnezeu nu
v-ar ierta! Mai ales cã eu am mare evlavie la

Z

11

[

greci. Am dat exemplu la toatã lumea cu care
am vorbit, sârbi, ruºi..., Ortodoxia grecilor. Dar
centrul e în fiecare dintre noi. Reprezentãm Adevãrul! Ce este Adevãrul, este întrebat Hristos?
ªi a fost, sã zic aºa, silit sã spunã: Eu sunt Calea,
Adevãrul ºi Viaþa. Dacã nu e cale, nu e mergere,
dacã nu e adevãr, nu e cunoaºtere, dacã nu
este viaþã, nu este vieþuire. El e totul. Ce mai
vreþi?
D. Þ.: – Când conducerea Bisericii noastre,
astãzi ...
– Ortodoxia se apãrã cu sabia la momentul
acesta istoric.
D. Þ.: – Ce înþelegeþi exact prin exemplul
sabiei ascuþite?
– Nu dãm voie la atitudini de felul „am sã
vãd”, „vom vedea ce va fi...”
D. Þ.: – Sã înþelegem prin sabie ruperea de
Ortodoxie?
– Nu e nimic mai frumos decât sã fii ortodox.
Aceasta înseamnã sabia ascuþitã. Nu cruþãm
nimic. Trãiascã Ortodoxia! Ce mai vreþi, grecilor?
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D. Þ.: – Astãzi, Ortodoxia, în totalitatea ei,
se aratã cu o conducere de ecumeniºti sau având
o atitudine ecumenistã. Care este aºadar poziþia noastrã, a credincioºilor, în faþa unei conduceri care nu-L urmeazã pe Hristos în cele mai
importante dogme?
– Dacã nu se tem de sabia noastrã în teacã,
o scoatem din teacã. ªi, dacã nici atunci nu se
tem de noi, începem sã tãiem capetele.
Pr. G. M.: – Adicã duhovniceºte...
D. Þ.: – Deci niciun compromis.
– Mântuitorul a rãbdat cât a rãbdat, dar când
a vãzut, pânã la urmã, cã e atâta îndãrãtnicie, a
scos biciul.
D. Þ.: – În cazul precedent, totuºi, deoarece
aceasta este conducerea, ºi Biserica noastrã
este condusã sinodal, va trebui ca tot sinodal
sã fie rezolvatã problema? ªi cum poate sã fie
rezolvatã problema, din moment ce episcopii
înºiºi sunt ecumeniºti? Întrebarea este: noi, ca
credincioºi, nu putem sã devenim, aºa, rebeli,
într-un anumit mod ºi sã tãiem noi capetele,
deoarece tãierea capului înseamnã alungarea
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lor din Bisericã. Aceastã alungare, adicã, o va
prelua poporul? În ce mod, din moment ce episcopii þin Sinodul, adicã instituþia?
– Dragã, sabia are teacã. O bagi în teacã,
când nu este luptã, dar, când e rãzboi, atunci o
scoþi din teacã... Dragã, dacã suntem ortodocºi,
suntem ortodocºi în faþa tuturor problemelor
vieþii. Întrebarea aceasta seamãnã cu o altã
întrebare, ºi anume de ce a trãdat Iuda? Încã
Dumnezeu i-a dat liber dracului sã mai rãsufle,
ca sã te lupþi cu un adversar înarmat, nu cu unul
neînarmat.
Pr. G. M.: – Doar o frazã, ca sã completez,
pentru cã mi s-a dat pretext. Avem pe cei mai
mulþi ierarhi, nu toþi, dar pe cei mai mulþi, ca fiind
ecumeniºti. Trebuie ca noi sã plecãm sau,
rãmânând în interior, în aceastã Bisericã, sã
spunem nu, sã fim contrari „adevãrului” lor?
– În momentul ãsta istoric, pune-te tu la
punct ºi atunci devii un punct de reper. Aici nu
este un sinod, ci s-au întâlnit niºte fraþi ai
Ortodoxiei. Ce frumuseþe ar avea raiul, dacã nu
ar fi fost dracul cu iadul? Nu-i stã bine unui creºtin sã nu poarte ºi numele de luptãtor cu sabia
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scoasã. Vã surprinde faptul cã eu vã vorbesc
despre sabie, pentru cã sunteþi acoperiþi cu o
tradiþie grozav de frumoasã, dar noi luptãm sã
pãstrãm Ortodoxia ºi adevãrul lui Hristos cu forþe
proprii, nu cu tradiþii. Poporul român este foarte
tradiþionalist ºi sunt foarte bucuros de lucrul
acesta, dar trebuie ºi propovãduire, ºi atunci
apelãm pe la greci. Dacã grecii ne vând ºi nu
sunt prezenþi, la întrebarea unui naiv, ca românul, îl bagã românul ºi pe grec la adversari. Un
cioban nu are altã misiune decât sã pãzeascã
oile ºi, pentru oaia care rãtãceºte, îºi lasã turma
ºi se duce dupã acea oaie, asta înseamnã sã fii
prezent. Nu mulþumirea cã m-am culcat ortodox,
am visat ortodox ºi m-am sculat ortodox. Nu-i
destul acest lucru. Asta înseamnã sã fii prezent.
ªi mai ales sã pãstrãm unitatea. ªi unitatea...
cã numai adevãrul vostru, al grecilor, ºi al românilor poate sã apere cu orice chip mântuirea ºi
fericirea veºnicã. Sã facem orice sã nu rupem
unitatea dintre noi, dintre ortodocºi, sã ºtim sã
trecem ºi peste anumite greºeli, doar, doar, ºi-or
da seama fraþii noºtri cã au greºit. În Biserica
Ortodoxã, în Hristos adicã, nici cât de micã [sã
fie] greºeala, nu este un lucru mic. Nu este lucru
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mic în viaþã rãul cel mai mic. Asta e o mare greºealã, sã treci cu vederea puricele care este în
spinarea ta. Pentru cã nu este un lucru mic în
viaþã un purice în spatele tãu. Sã fim liberi, pentru
cã dragostea numai în libertate se desãvârºeºte.
Nu e vinovat Dumnezeu cã sunt greºeli în lume...
Cine-L putea vãdi de vreun pãcat pe El? Cã spunea cineva cã dracul, ca creaturã, este imperfect
creat de Dumnezeu... Nu este adevãrat! În creaþia divinã, Dumnezeu a fãcut [totul – n.n.] desãvârºit, a creat desãvârºit, a creat ºi o nuanþã de
libertate... Sã poþi crea liber, cu libertatea ta...
L-a lãsat [pe om] sã mã critice... Aº îndrãzni sã
spun cã niciun mare propovãduitor, nici Apostolii
nu au contribuit la mântuirea lumii cât au contribuit rãzboaiele ortodocºilor cu toþi. În luptã se
desãvârºeºte eroul. Fii liniºtit... Multe rele se fac
cu arhiereii aceºtia ecumeniºti, dar tu trebuie
sã fii un factor luminos, omul cerului, cu orice
chip. Lumea care trebuie pusã la punct nu e
lumea din afarã, ci lumea din tine. Pune-te tu la
punct! Sã fii un moment de odihnã pentru divinitate! Spunea cineva, o persoanã istoricã, el era
foarte voinic: „Eu, când sunt singur, suntem
mulþi.” Sã fii pus la punct ºi cerul are punct de
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odihnã cu tine! Are Dumnezeu grijã. O singurã
bombonicã, când o iei, îþi îndulceºte gura amarã.
Nu existã un somn mai liniºtitor decât atunci
când eºti, din punct de vedere al trãirii, pe linia
Mântuitorului, adicã a Ortodoxiei. La o conferinþã
am fost întrebat, era noapte, la Casa de Culturã,
ce melodie îmi place. ªi m-am temut de întrebarea asta, pentru cã eu nu cunosc melodii. Dar
Dumnezeu nu m-a lãsat. ªi am spus: Bãtaia clopotelor, care pe latineºte înseamnã vivos voco,
mortuos plango, fulgura frango, adicã cheamã
viii, plânge morþii ºi alungã norii. Sunt foarte sigur
cã la moarte toþi se vor cãi cã au pierdut timpul.
Moartea nu vine sã-i faci o cafea. Se pune marea
întrebare, ce urmeazã? Atunci e toatã lumea teoloagã ºi se va grãbi sã facã ce mai poate. Totul
e sã pleci la timp, ºi asta-i viaþa.
Pr. G. M.: – Slavã Domnului! Cel puþin aºa
cum mã simt eu, renaºtere. Avem ºi în Grecia
buni duhovnici...
– Mã bucur sincer...
Pr. G. M.: – Duhovnicul meu este stareþul
mãnãstirii Sfântul Pavel din Sfântul Munte, pãrintele Partenie... Eu am rãmas entuziasmat
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duhovniceºte, pentru cã atât pãrinþii duhovnici
din Grecia, cât ºi pãrinþii duhovnici din România,
trãiesc aceeaºi unitate în Hristos. ªi, de aceea,
am primit un sprijin de la preacuvioºia voastrã,
pãrinte Arsenie, foarte mare.
– Eu sunt foarte bucuros pentru cinstea pe
care aþi fãcut-o inimii mele ºi chiliei mele; rãmâne
un singur lucru: sã fim adevãraþi!
D. Þ.: – Mulþumim foarte mult pentru timpul,
efortul ºi iubirea preacuvioºiei voastre!
– Nu vreau sã se spunã aceste mulþumiri ºi
aceste cuvinte frumoase pentru cã aºa se
obiºnuieºte. Noi suntem adevãraþi. Nu este timp
sã prelungim vorba. Judecata de apoi vine cu o
singurã lege indiscutabilã: Nu mai poþi minþi. ªi
nu te-ai îmbãtat în viaþa ta, pentru cã ai fost prudent la numãrul paharelor, dar ai încurajat cofele
de vin din bãutura altora [ºi þi-a] lipsit curajul de
a spune în faþa cârciumii: La foc cu voi! Era un
oarecare stãpânitor ºi ajunsese duºmanul pânã
la zidul cetãþii unde era el..., îi cucerise þara. ªi
acest om nu mai avea nicio altã ieºire..., dar a
fãcut o mare jertfã în faþa lor. ªi le-a spus:
„Duºmanilor nesãtui, este fiul meu lângã mine.
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Îl înjunghii în faþa voastrã, ca sã ºtiþi cu cine
luptaþi. Deci nici pe voi nu vã voi cruþa, dacã pe
fiul meu nu l-am cruþat!” La judecatã ne va
întreba Dumnezeu: „Ce aþi fãcut cu Fiul Meu?”
Care este rãspunsul? Ce poþi sã spui? Da, ne
va întreba: „Ce aþi fãcut, oamenilor, cu Fiul
Meu?” E îndreptãþit. ªi zice Fiul: „Câte lucruri
v-am învãþat Eu pe voi bune, pentru care Mã
rãstigniþi?” „Omule nesãtul – ºi se înþelege ºi
grecule, ºi românule –, – ce aþi fãcut cu Fiul Meu,
de ce nu aþi iubit?” Sigur, pentru cã am urât!
Vreau sã vã spun cã am 96 de ani...
Pr. G. M., D. Þ.: – La mulþi ani!
– Nu am ajuns la ultimul cuvânt. Ultimul cuvânt
este o rugãciune...
(ªi toþi primesc binecuvântarea
pãrintelui Arsenie,
care rosteºte ºi o rugãciune.)
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Din testamentul pãrintelui
Arsenie Papacioc:
„Moartea
nu înseamnã moarte”
(interviu realizat de Danion Vasile)1

1

Interviul poate fi vizionat la http://www.ortodoxtv.com/filmevideo/pr.arseniemarturisireaadevarului.php. Interviul a fost realizat cu sprijinul lui Iulian
Liþã, ucenic apropiat al pãrintelui Arsenie Papacioc, cel
care a realizat interviurile din volumul Singur Ortodoxia...

– În ziua de astãzi, se spune cã e bine sã
facem pace unii cu alþii, sã fie înþelegere între
confesiuni, înþelegere între religii. Cã Dumnezeu
primeºte rugãciunile oamenilor, indiferent de
religia în care se aflã.
– Asta o spun oamenii, cã Dumnezeu vrea
pace. Vrea pace mai mult decât oricine, dar nu
cu dracul! Ce întâlnire are adevãrul cu neadevãrul? Pentru care motiv, dupã 1054 de ani, s-au
despãrþit? ªi acuma vor sã ne împãcãm?! Mai
mult decât ei, vrem noi pace – dar în adevãr!
Îi primim cu toatã plãcerea.
Eram în preajma hramului. ªi a sosit un
preot din Paris, probabil cu gândul sã slujeascã
a doua zi, cã era Sfânta Maria. Era ºi P.S. Serafim, în casa arhiereascã. ªi a venit acolo acest
pãrinte, ºi s-a prezentat când a intrat – cã era
camera plinã cu musafiri, vreo treizeci de persoane distinse din Constanþa. Eram la o gustare, cã a doua zi era hramul, obiceiul locului.
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ªi ãla s-a prezentat, pânã a ajuns la mine ºi la
P.S. Serafim. ªi: „Arsenie! Arsenie! Arsenie!…”
Fãcea teatrul ãsta. Zic: „Nu-mi place deloc.”
Ce sã spunã el Apusului din partea pãrintelui
Arsenie? Sã vinã la Rãsãrit, fãrã pretenþii ºi
smeriþi. „Pãi, [ei – n.n.] zic cã au dreptate.” Dreptate ºi dracu’ zice cã are. Ãsta nu e un argument.
În sfârºit, nu mã lãsa deloc.
– Era catolic?
– Era ortodox, dragã, venea de la Paris, voia
sã slujeascã a doua zi la noi… A venit un catolic
sã slujeascã ºi nu i-am dat voie. ªi i-am spus
multe lucruri, ºi i-am spus ºi lucrul acesta:
„Napoleon a omorât un demnitar. ªi i-a spus
cineva: «Sire, pe lângã marele pãcat pe care
l-aþi fãcut cã l-aþi omorât, aþi fãcut ºi o nedreptate.»” Aia era mai important decât moartea unui
om. ªi aºa este! Nu putem sã susþinem un
adevãr dupã cum vrem noi. Biserica Ortodoxã
n-a fãcut nicio greºealã în manifestarea ei
misticã, ca sã zicã acum: „Hai sã ne împãcãm!”
N-a fãcut nicio greºealã. Sã vedem de unde au
plecat ei, primii, chiar cu cafea, dacã vor. Dar
nu vor! ªi acum sã punem o întrebare: „Dacã vii
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sã ne împãcãm, renunþi la Filioque? Renunþi la
primatul papal? Renunþi la indulgenþe? Renunþi
la imaculata concepþie?” Nu renunþi la nimic.
Vizibil, vor sã punã mâna… Dar, ceea ce este
important… Dacã ai ochi de vãzut, vezi cã îi
roade ceva. Îi roade dorinþa de hegemonie, ori
un vierme care nu-i lasã în pace – pentru cã nu
sunt în adevãr. Pentru cã nu putem trece cu
vederea. Dumnezeu nu vede toate aceste
lucruri? Nu le suportã cu multã plãcere. Adevãrul
este singurul care odihneºte. Dacã nu eºti în
adevãr, nu eºti în Dumnezeu. ªi e numai unul
adevãrul. Eu sunt Adevãrul ºi Viaþa. Ce putem
ciunti din adevãr? Nu ciuntim nimic. E vorba de
credinþã, dragii mei, nu-i vorba de pãcate de
moarte, capitale ºi nu mai ºtiu cum. E vorba de
cele mai grozave pãcate. Pentru cã au fost
anatemizaþi. Patriarhii Sinoadelor Ecumenice pe
Nestorie l-au anatemizat, ºi anatemizat a rãmas.
Pur ºi simplu nu a mai convenit, la 1054, ca acel
Humbert sã ne punã anatema pe sfânta masã.
ªi demonstrativ, ºi îndrãzneþ! Mãcar cã Roma
era primus inter pares la sinoade, primul între
egali adicã. Dar atâta era, mai mult nu poþi. ªi, în
sfârºit, s-au dat de gol catolicii prin mãrturisirea
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papei, prin care a fost declaratã [Biserica Catolicã drept – n.n.] singura Bisericã. De ce mai
rezistãm atâta timp? Mã rog, mã rog! Dar noi
cine suntem? ªi cu cine vreþi sã vã împãcaþi,
dacã voi sunteþi singurii, singura Bisericã? ªi
suntem obligaþi sã stãm drepþi la astfel de afirmaþii ºi astfel de dorinþe bolnave?
– Dar ce trebuie sã facem?
– Murim! Pentru adevãr, asta facem. Nu se
pune problema: apãrãm adevãrul, orice ar fi.
Dacã e moarte, e sfinþenie, dacã nu e moarte,
e laºitate.
– ªi cum scãpãm de frica de moarte?
– Dragã, viaþã înseamnã moarte continuã.
Uite, a venit, îl înfruntãm. Mã culc liniºtit, ºi ãsta
nu e lucru puþin – ca un creºtin sã doarmã liniºtit
în privinþa adevãrului. ªi noi suntem cei care
trebuie sã mãrturisim adevãrul. A anatemizat
Biserica lumea de pe stradã? Nu, ci pe cei care
au susþinut un punct de vedere greºit. Pe Nestorie ºi pe ceilalþi, nu-i luãm pe toþi. Pentru cã
cuvântul ãsta [Filioque – n.n.], cu Sfântul Duh,
cã vine de la Fiul, s-a discutat în toate sinoa-
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dele, ºi niciunul n-a acceptat. Sfântul Vasile cel
Mare a fost foarte activ în rãspunsurile astea…
Ca ºi cum Duhul Sfânt ar fi nepotul lui Dumnezeu,
ºtii, cã e tata, e fiul ºi e ºi nepotul acuma. E de o
fiinþã Tatãl cu Fiul, cu Sfântul Duh. În trei chipuri,
în trei feþe, în trei persoane. Sigur cã lumea care
crede într-un Dumnezeu o sã întrebe: „Cum sunt
trei?” Ei, Sfântul Spiridon – care e [prãznuit –
n.n.] chiar astãzi – a dovedit [adevãrul prin minunea – n.n.] cu cãrãmida. Acest grozav Spiridon
n-a fãcut niciun fel de teologie, n-a fãcut. Teolog
e cine susþine adevãrul. Ce teologie ceri? Avem
teologi: Sfântul Ioan Evanghelistul, Grigorie de
Nazianz ºi Ioan cel Nou [care a teologhisit apãrând adevãrul în faþa musulmanilor – n.n.]. Vrei
sã faci pe teologul? Ce teologie? Adevãrul poate
sã-l apere oricine ar fi creºtin.
– Dar mai sunt astãzi oameni simpli, cum a
fost Sfântul Spiridon? Înainte de a deveni episcop, el avea grijã de oi, de animale. Mai sunt
oameni simpli astãzi, care au curãþia credinþei lui?
– Fãrã discuþie. E liber fiecare sã apere adevãrul. Teologia rânduieºte lucrurile, dar nu e
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singura care are cuvânt. Toþi Sfinþii Pãrinþi, de la
Sinoadele Ecumenice… Sfântul Atanasie era
mai teolog, ºi era diacon. ªi avea libertatea sã
apere adevãrul, chiar dacã nu era arhiereu. Cã
la sinoade se alegeau, veneau arhierei. Dar
adevãrul îl poate apãra oricine. Cã, acolo unde
e adevãrul, e Biserica. Nu unde e mulþime, unde
e gãlãgie, unde e „hai, dom’le, sã ne-mpãcãm!”.
Repet: „Biserica Ortodoxã n-a fãcut nicio greºealã în manifestarea ei misticã, ca sã zicã: Sã
ne-mpãcãm acum, hai! Am greºit ºi eu, ºi tu…”
– Aºa pun mulþi problema: au greºit catolicii,
am greºit ºi noi, hai sã cãdem la pace!
– Adicã, sã-mpãrþim pomana, ºtii? Sã-mpãrþim colacii. Nu-i aºa, poziþia demnã. ªi, acum,
i-aº întreba chiar pe ei, sã spunã ei, teologi, ºi
papi, ºi ce sunt: „Unde e adevãrul?” Dar hai sã
ne-mpãcãm, nu? La un pahar de bere… Sunt
foarte siguri cã mai dã un rând, nu?
– Dar ne acuzã cã suntem tradiþionaliºti, cã
suntem fanatici.
– Este o poziþie revoltãtoare chiar. Aºa. A
început sã miroasã greu, ºi ei singuri nu mai
pot sã suporte propriul lor miros. Dragii mei, vreþi
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sã fiþi fericiþi? Muriþi pentru adevãr! Pentru cã
nu se poate chiar aºa… Eu, când eram în închisoare, m-a chemat un colonel, cu santinele, cu
puºti, ºi mã duceau la el – la Aiud era. Eu eram
lângã Aiud, acolo. ªi m-a întrebat, sã-i spun dacã
existã Dumnezeu. ªi i-am spus: „Domnule colonel, asta e o întrebare de ºcoalã primarã. ªi nu
mãrturisesc ochii mei ºi ochii dumneavoastrã?
Mãrturisesc cã existã! Inima, sentimentele,
comparaþia între valori, între culori, între… Dar,
dumneavoastrã, ce motiv aveþi de spuneþi cã
nu existã?” Dar pentru asta trebuia un mare
curaj, cã acolo erai otreapã, nu erai… Zice: „Pãi
ce, rãzboiul din Rusia, care s-a dat în numele
crucii…” „Ce, în numele crucii? Nebunul ãla de
Hitler voia sã cucereascã lumea! Ce, în numele
crucii?” ªi el a fost biruit, ºi-am spus: „ªi de ce
nu credeþi?” ªi mi-a spus aºa – ºi-a dat seama
cã era înfrânt: „ªi acuma, care e ultimul cuvânt?”
„Sunt gata sã mor pentru tot ce spun! Dumneavoastrã încercaþi sã muriþi pentru ce spuneþi?”
„Luaþi-l de aici!” – asta a fost ieºirea tiranului:
„Luaþi-l de aici!” Eu am fost bucuros cã nu m-a
împuºcat pe loc, ºtii? Cã asta era situaþia la Aiud.
Asta era una dintre marile probleme care te
frãmântau: nu erai sigur cã trãieºti pânã mâine.
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Mãrturiseam prin morse, prin perete, ºi le spuneam: „Dacã muriþi pânã mâine, e valabilã dezlegarea mea.” Le dãdeam dezlegarea prin
perete, aºa. „Dar dacã nu muriþi ºi daþi de un
preot, mãrturisiþi-vã pãcatele…” – cã nu era cu
mâna pe cap [dezlegarea], nu era… Înþelegeþi?
Starea de spirit… Vreau sã spun, în ce stare de
spirit trãiam. Asta era. Aºa cã moartea era foarte
binevenitã. ªi acum, la fel. Apãrã adevãrul. Moartea nu înseamnã moarte, dragii mei. Ai trecut
de la moarte la viaþã. Dar, cel puþin, lucrurile se
vãd, pentru cã ai apãrat adevãrul. Ce ziceþi?
Vorbim de conºtiinþa noastrã, nu vorbim numaidecât despre adevãruri istorice. Dar lumea nu
stã de vorbã cu conºtiinþa proprie. Hai sã vedem
de adevãr. Ce-au hotãrât Sfinþii Pãrinþi? Ce cautã
Filioque ãsta, când s-a hotãrât la douã sinoade
– în primul ºi al doilea – [învãþãtura despre –
n.n.] Sfânta Treime: Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh.
Cât l-a costat pe Grigorie de Nazianz sã apere
adevãrul? Chiar la moarte a zis: „Mã duc la
Treimea mea.”
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– Pe cei care apãrã învãþãtura ortodoxã, ceilalþi îi acuzã cã sunt fundamentaliºti: „Eºti extremist, eºti mândru!” Îi pun într-o situaþie delicatã.
– Dragã, asta nu e o mândrie. Dar dacã e o
mândrie à la Hristos, e binevenitã. Apostolii au
apãrat adevãrul, iar noi suntem mândri cã apãrãm adevãrul. Poþi sã-mi spui oriºicum ai vrea!
Dar nu noi ridicãm problema. Ei o ridicã. Ce
aveþi, dom’le, ce v-a apucat? De la 1054 pânã
acuma? Mai ales noi, românii, avem o dovadã
materialã de la 1700: ne-au pãcãlit, sã þinem
administrativ de ei. Ei, uitaþi-vã acuma: sunt mai
catolici decât… mã rog, catolicii! Greco-catolicii…
– Sunt mai agresivi în manifestãri.
– O maicã m-a întrebat care drac e mai [rãu
– n.n.]… Toþi dracii sunt ai dracului, aia e!
– Ce sã facem cu lipsa de dorinþã de a
cunoaºte învãþãtura Sfinþilor Pãrinþi? Se practicã
o Ortodoxie care nu are baze dogmatice. Unii
vor sã trãiascã virtutea, fãrã sã cunoascã…
– Asta sã îi spuneþi patriarhului, nu mie.
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Iulian Liþã: – Adicã, ºi în facultãþile de teologie, ce se învaþã acolo… ªtiþi? Asta e problema.
– Eu o sã vã spun, dupã 60 de ani de preoþie: sunt ºi cãlugãr, sunt ºi creºtin. Sunt ºi puºcãriaº. Sunt ºi pustnic. Am dreptul sã apãr adevãrul. Dar, chiar dacã aº fi oaie, cu glas aº apãra
adevãrul. Zic „oaie”, pentru cã am vãzut, când
eram mic, o oaie care a dat cu piciorul ºi s-a
culcat. ªi n-a fost pentru mine o întrebare s-o
întreb pe mama, cã am vãzut altã oaie cã a fãcut
aºa. Zic: „Mãmicã, de ce a fãcut aºa?” „Se închinã, mamã, se închinã!” A, zic eu, dacã oaia aia
mã învaþã pe mine, aia e fãcutã de Dumnezeu
pentru Dumnezeu. ªi oricine e creaþia lui
Dumnezeu. E prea frumoasã Ortodoxia sã nu
fie gratuitã! Asta e…
– Aþi spus „sunt cãlugãr, puºcãriaº”,… Dar
ce ne facem, cã mor bãtrânii care au trecut prin
închisori. Mor cei care L-au mãrturisit pe Hristos
fãrã fricã…
– Pomeniþi-i la morþi! Ce sã facem? E lucrarea lui Dumnezeu. O zi, cât mai avem de trãit, o
sãptãmânã, un an, o mie de ani – sã susþinem
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adevãrul! Puteþi sã mâncaþi orice, sã beþi orice,
dar sã fiþi în adevãr.
– Pãrinte, dar existã o rupturã a acestei continuitãþi duhovnic-ucenic, ucenic-ucenic ºi tot
aºa. S-a rupt, pur ºi simplu, linia mãrturisitoare.
Pãrintele Cleopa a trecut la Domnul, n-a lãsat
un ucenic pe mãsurã. Ce ne facem? Pentru cã
generaþia de azi e în crizã. Are nevoie de modele
ºi…
– Întrebarea matale înseamnã cã eºti ucenicul ãla. Recunoºti, zici: „Ce ne facem?” Ceea
ce înseamnã cã simþi rãul pe spinare.
Iulian Liþã: – Cum?
– Din momentul în care întrebi lucrul ãsta,
îþi dai seama cã e o neregulã. Pune-te la punct.
Rãspunsul la astfel de întrebãri este ãsta: „Întâi
sã te pui la punct tu.” Tu, care vezi lucrurile astea, stai aºa. ªi propovãduieºte adevãrul mai
departe. Dar pune-te la punct, cã nu te ajutã
harul lui Dumnezeu dacã mãrturiseºti adevãrul
ºi nu crezi în el. [Asta – n.n.] e mai grozav decât
ateismul, sã-L recunoºti pe Dumnezeu ºi sã nu-L
asculþi. Sã-L recunoºti [aparent – n.n.] în sinea
ta ºi în realitate sã nu-L recunoºti.
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– În fapte, nu. E foarte important ce ziceþi,
pentru cã, pe de o parte, sunt unii care þin de
valorile morale, dar se îndepãrteazã de învãþãtura dogmaticã, ºi alþii, în extrema cealaltã, þin
de învãþãtura dogmaticã, dar nu trãiesc cum
trebuie Ortodoxia.
– Se repetã lucrurile. Fiecare ins este obligat
sã se punã la punct, ºi, dacã a fãcut un mare
efort, a devenit o mare forþã. ªi acolo e Biserica,
la ãla care e pus la punct. Unde e Adevãrul,
acolo e Biserica. ªi dacã un ins o susþine acolo,
nu e un singur ins acolo, e Biserica întreagã
acolo, în el. Pune-te la punct tu, pentru cã eºti
un microcosmos în care se oglindeºte un macrocosmos.
– Care sunt primii paºi pentru a se pune
cineva la punct? A înþeles cum stau lucrurile, a
înþeles care e adevãrul. Cum sã se punã la punct?
– Îºi face o cruce ortodoxã în faþa lor. „Dom’le,
eu sunt ortodox” – dar sã faci cruce! Nu cu toatã
mâna [ca ºi catolicii – n.n.]. ªi chiar crucea în
sine. Când s-a fãcut aceastã cruce, s-a fãcut
tot de cãtre Duhul Sfânt: Tatãl – toatã înãlþimea,
Fiul – toatã adâncimea, Sfântul Duh – toatã

Z

34

[

lãþimea; invocarea Sfintei Treimi. De aceea ºi
fuge dracul, asta e mãrturia cea mai bunã cã e
sfântul adevãr, cã fuge dracul de cruce. Nu fuge
numai de semn, fuge ºi de invocarea semnului.
– Numai cã oamenii sunt dezinformaþi. Li
se spune, de exemplu, cã pãrintele Stãniloae a
fost ecumenist, când pãrintele Stãniloae, înainte
de a muri, a spus într-un interviu: „Ecumenismul
este erezia vremurilor noastre. Eu, unul, îl socotesc produsul masoneriei…” Interviul existã, e
ºi pe internet, poate fi ascultat. Dar ecumeniºtii
zic: „Nu, pãrintele Stãniloae a fost ecumenist.”
– Dacã vrei sã interpretezi cã Tatãl nu e Tatãl
ºi Fiul nu e Fiul, Sfântul Duh nu e Sfântul Duh,
eºti liber! Însã rãspund: „Nu putea un Stãniloae
sã fie ecumenist.” Eu am stat de vorbã cu el, ºi
chiar ne întâlneam, ºi cu el, ºi cu pãrintele Cleopa,
nu mai vorbesc! Am trãit împreunã în pustii.
– ªi de pãrintele Cleopa se zice cã a fost
ecumenist. E chiar un articol pe tema asta –
„Pãrintele Cleopa, model de ecumenism”.
– Dragã, dacã se hotãrãºte aºa, ºi Sfântul
Nicolae este ecumenist.
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Iulian Liþã: – Pãrintele Stãniloae a spus cã
„ecumenismul e produsul masoneriei”. ªi a avut
dreptate pãrintele Justin Popovici când a spus
cã e „panerezia vremurilor noastre”. Unii au spus
cã i s-a luat un interviu forþat (interviul pãrintelui
Stãniloae este înregistrat). I-au luat un interviu
forþat ºi l-au obligat sã zicã treaba aceasta. ªi
cã nu asta ar fi ceea ce credea pãrintele Stãniloae. Asta este problema.
– Nu putea [fi ecumenist – n.n.]! Era un mare
trãitor. Eu nu vã pot spune niºte lucruri ºi
slãbiciuni ale pãrintelui Stãniloae… Dar nu denatura adevãrul. Am fost într-un proces, cu Rugul
Aprins, în sfârºit. Pe mine m-au condamnat la
40 de ani; pãrintele Stãniloae – ºase ani, cinci
ani. Voiculescu, Mironescu, ãºtia toþi, câte
cinci-ºase ani. Mie atunci mi-au dat 40 de ani.
M-a miºcat într-o formã veselã, când am auzit,
dar m-a costat: acolo te trata ca pe un puºcãriaº,
ca pe o fiarã mare. Patruzeci de ani! ªi chiar
s-a întâmplat, la Jilava, când mã dezbrãca ºi
mã tundea acolo, m-a întrebat un cãpitan care
comanda operaþia asta: „Ce ai fãcut, mã?” Eu,
de colo, zic: „N-am fãcut nimic, mã!” Zice: „Mã,
dacã nu fãceai nimic, îþi dãdea 10-15 ani! Nu-þi
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dãdea 40!” ªi s-a dat de gol, ºtiþi? ªi el singur
vedea, el conducea, cum s-ar zice, mascarada
asta. Am spus, în camerã acolo erau ºi [pãrintele
– n.n.] Stãniloae, ºi Voiculescu, ºi Mironescu, ºi
[pãrintele – n. n.] Benedict [Ghiuº – n.n.]…
– Oamenii se tem cã, dacã apãrã Ortodoxia,
au necazuri: sunt daþi afarã de la serviciu, sunt
vãzuþi ca niºte ciudaþi – le e fricã cã pierd, pur ºi
simplu, locul pe care-l au. Ce sã facã oamenii?
Cum sã biruie aceastã teamã?
– Dragã, eu v-am spus: pentru adevãr trebuie sã ºi mori, nu numai sã-þi pierzi serviciul.
Dar, dacã nu e vorba de adevãr, ci este vorba
de o intervenþie oarecare, de un examen oarecare, atunci apãrã-te pentru locul ãla. Dar, dacã
nu se poate, în final, sã te aºtepþi… ºi cu niciun
chip… pentru cã te aºteaptã o veºnicie neagrã,
o veºnicie, îngrozitor, vorba lui Coºbuc: „Nu de
moarte mã cutremur, ci de veºnicia ei.” Pentru
cã ai avut ocazia sã fii în fruntea unei veºnicii
albe ºi ai renunþat. Nu ne jucãm! Viaþa nu e asta,
decât arvunim pe cealaltã cu asta, adicã cu viaþa
de pe pãmânt. ªi repet ce-a spus Mântuitorul:
„ªi veþi trece de la moarte la viaþã.” Viaþa atunci
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începe. Vã daþi dumneavoastrã seama? Nu
cunoaºteþi bucuria care te cuprinde atunci când
aperi adevãrul – faþã de alte bucurii: cã þi-a mers
bine la serviciu sau þi-a mãrit leafa. Asta e o
bucurie care te renaºte… ªi pentru ce [sã ne fie
teamã – n.n.]? Dragii mei, teama de moarte este
o mare greºealã. Teama de moartea fizicã...
murim în câteva clipe. A murit cutare, a murit pe
scaun. Þi s-a oprit rãsuflarea, în niºte secunde,
ºi ai terminat. Dar ce urmeazã? Ce gândiþi, cã
moartea vine sã-i faci o cafea? Vine sã te ia,
nu-i chiar glumã! Dar cum te ia? Cum te duce?
– Totuºi oamenii nu-ºi dau seama cã preþul
compromisului e riscul de a-þi asuma iadul. Adicã
nu-ºi dau seama cã pot ajunge în iad.
– Nu prelungim discuþia. Sigur cã da, ce mai!
Întrebarea se pune: „Care este adevãrul?” Sã
ºtie [oamenii – n.n.] adevãrul tot: Tatãl, Fiul ºi
Sfântul Duh. Cine ne-a apãrat adevãrul? Sã-i
cunoascã [oamenii – n.n.] pe Pãrinþii lor. Lumea
nu cunoaºte frumuseþea Ortodoxiei, de aia tot
discutã atât de mult ºi o comparã. Nu cunoaºte
frumuseþea ºi adâncurile ei. Nu au o credinþã
trãitoare. E o credinþã mâzgãlitã. [Ei – n.n.] aº-

Z

38

[

teaptã Paºtele cu fripturi ºi cozonaci. Nu îl
aºteaptã cu frumuseþea Învierii.
– Ce sã facã un cãlugãr care e ameninþat
cã va fi dat afarã din mãnãstire dacã apãrã
Ortodoxia?
– Ei, ferice de el! Dar el e ca un ortodox
acolo, nu s-a dus ca un catolic. ªi pe ãia care-l
dau afarã îi aºteaptã o rãspundere, nu-i chiar
glumã. Un singur cuvânt… Cum zice Sfântul
Grigorie de Nazianz: „De orice cuvânt în plus
vom da rãspuns.” Cu atât mai mult, ºi de orice
cuvânt ruºinos. ªi, zic eu, ºi cu atât mai mult de
orice cuvânt ucigãtor. A nu apãra adevãrul e
groaznic! E o suferinþã teribilã! N-aþi vãzut cei
patruzeci de mucenici? Unul care a ieºit [din
ceata lor – n.n.] s-a topit. Iar altul, care a vãzut
cununile – dar se pune întrebarea dacã a vãzut
cununile! –, s-a dus el în iezerul ãla. Câþi nu
vãd cununile! Cine îndrãzneºte sã spunã, la
judecata cea din urmã, cã n-a ºtiut? N-ai ºtiut?
Ce n-ai ºtiut? N-ai ºtiut de ce bat clopotele? N-ai
ºtiut care e Adevãrul? De ce n-ai întrebat? Ce
voiai sã mai fi spus Hristos? N-a spus tot?
„Eu sunt Cel ce sunt.” Tatãl, Fiul, Sfântul Duh.
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„ªi nu ºtii cã Tatãl e întru Mine ºi Eu întru Tatãl?”
Ce mai venim cu argumente, cu Evanghelia lui
Iuda, cu nu ºtiu ce… Nu vedeþi ce luptã se dã în
respectivul moment istoric, pentru uciderea
[adevãrului – n.n.]… Pentru cã diavolul, în lupta
lui finalã, dorinþa lui aprigã este sã nu recunoaºtem cã suntem fãcuþi dupã asemãnarea cu
Dumnezeu. Nu-i convine dracului cã noi suntem
asemãnarea lui Dumnezeu. ªi suntem: chip ºi
asemãnare. Fiinþa umanã este dincolo de închipuiri. Zice Sfântul Grigorie de Nyssa, fratele
Sfântului Vasile [cel Mare – n.n.], cã Dumnezeu
are încã multe taine ascunse despre fiinþa umanã, necunoscute nici de îngeri, de nimeni. Pentru
cã [omul – n.n.] e fãcut chip ºi asemãnare. Nu
l-a fãcut dintr-un cuvânt, cum a fãcut scaune,
domnii, începãtorii, arhangheli, îngeri, nu! L-a cioplit, l-a fãcut dupã chip ºi asemãnare. De ce nu
dãm mai multã atenþie acestui cuvânt scripturistic? Creaþia lui Dumnezeu… chip ºi asemãnare. ªi atunci nu-i convine satanei sã fim noi
chip ºi asemãnare, sã avem asemãnare cu
Dumnezeu, pentru cã el ºi-a pierdut toate aceste
drepturi. El n-a fost creat dupã chip ºi asemãnare.
A fost creat ca o creaþie ascultãtoare, ºi gata!
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– Bun, cãlugãrul sã mãrturiseascã!
– Orice creºtin [sã mãrturiseascã – n.n.]…
– Dar dacã existã preoþi care sunt ameninþaþi
cã, dacã apãrã credinþa ortodoxã în faþa ereziilor
contemporane, vor fi caterisiþi? Ce sã facã preotul care e ameninþat cu caterisirea? „Dacã nu
taci ºi dacã mai vorbeºti despre catolici sau
despre ecumenism, vei fi caterisit!” Ce sã facã?
– Nu vã supãraþi: cine, ce sã facã?
– Preotul care e ameninþat cu caterisirea:
„Dacã nu taci, vei fi caterisit.” Ce atitudine sã
aibã?
– V-am spus: sã ºtii sã mori, cã sigur vei
învia în fiecare zi. Cã viaþa înseamnã moarte
continuã, apãrând adevãrul. Nu apãrãm un
cozonac frumos de Paºte. Apãrãm adevãrul,
care reprezintã Biserica ºi veºnicia, Creatorul!
Sfânta Treime: Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh. Apãrãm
adevãrul. Pentru un cuvânt, dacã l-ai spus, ori
anatemizat, ori… Ce, ne jucãm? Sã fim gata de
jertfã! Care ostaº se duce pe front ºi nu se gândeºte „mãi, poate mã loveºte vreun glonþ”? Uite,
eu am fost înþepat cu baioneta la un centimetru

Z

41

[

de burtã. Dar a scãpat ãla puºca din mânã, eu
am scos baioneta care era înfiptã în mine, cu
puºcã cu tot, ºi ãla a cãzut în ºanþ. Puteam sã-l
omor. I-am spus: „Prostule, ce fãceai?” Îl
condamna cã l-am dezarmat. Vã întreb: Cine a
biruit, ãla cã a bãgat baioneta în mine, sau eu,
cã am suportat? Mi-a fost un frate împuºcat. ªi
am ajuns pe urmã eu în situaþia de puteam sã-l
omor pe acela [pe ucigaº – n.n.] în piaþã, în faþa
tuturor, cã fratele meu nu era orice persoanã,
era însemnat, dar am zis aºa: „Dacã-l omor, sunt
dator la fratele meu ºi la Dumnezeu. Dacã nu-l
omor, ei sunt datori la mine. Mai bine sã fie ei
datori la mine.” ªi nu l-am omorât. I-am trimis
vorbã sã stea liniºtit, cã nu i se face nimic – îi
pun ºi pazã, dacã vrea. A murit el la doi ani, de
torturã… Dar vã întreb: cine a biruit, el sau fratele
meu, care e mort? ªi dupã aia ºi noi, ca sã
urmãm ce lege se cuvine.
– Pãrintele Iulian de la Prodromu, duhovnicul schitului Prodromu, zicea cã în vremurile
de astãzi e nevoie ca mirenii sã aibã curajul sã
mãrturiseascã Ortodoxia, chiar dacã vor fi ameninþaþi cu afurisirea; preoþii sã aibã curajul de a
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mãrturisi Ortodoxia, chiar dacã vor fi caterisiþi.
Cã dacã va fi caterisit azi un preot, mâine un
preot, pânã la urmã, un episcop o sã aibã ºi el
curajul de a spune adevãrul despre ecumenism.
– Ei, nu mergem pe ºirul… sã facem un lanþ
prea mare, cu zale multe, ºtiþi? Dom’le, aperi
adevãrul. Nu ºtiu ce va fi, dar adevãrul trebuie
apãrat cu orice chip. Pentru cã tu, apãrându-l,
toate cerurile ºtiu, toatã Împãrãþia de Sus ºtie
cã tu ai apãrat adevãrul, ºi nu te lasã. Da,
Dumnezeu dã harul, dar nu îl dã la milogi, îl dã
la eroi. Pãstreazã-þi mai departe poziþia, cã nu
mai conteazã viaþa. Nu vezi cum se pune problema? „Dom’le, ori te omor, ori te dau afarã…”
Dã-mã afarã! Cã tu ai ieºit ca un prost din
ordinea cereascã, nu eu! Ce mai conteazã viaþa? Pe vremea Sfântului Constantin cel Mare
erau atâþia mucenici. La anul 300 erau atâþia
mucenici. ªi întreb: Cine a biruit? A biruit Arie,
care a bârfit adevãrul? Cine a biruit? Turcii sau
ªtefan cel Mare, cine a biruit?
– Da, dar ca sã aperi adevãrul, trebuie sã-l
cunoºti. Însã în ziua de azi, în care se merge
chiar ºi spre o cenzurare a cãrþilor bisericeºti...
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– Dragã, îl cunoaºtem! Cine nu e ortodox?
Pot sã spun „eu sunt catolic”? Uite, eram la
Paºcani… ºi am auzit niþicã gãlãgie în spatele
gãrii. ªi m-am dus acolo. Era un grup foarte
mare de oameni, cu un predicator oarecare. Eu,
cu chipul meu, când m-am apropiat, nu i-a convenit ãluia. Dar eu i-am spus: „Cine sunteþi,
domnule? Ce e aici?” ªi am fãcut cruce, ºtiþi?
„Lume bunã, zic, puneþi-l sã-ºi facã cruce –
mi-am dat seama ce e! [sectant, adicã – n.n.] –
sã-ºi facã cruce dacã predicã.” Cã nu ºtie multe
românul, dar ºtie sã facã cruce. Ãsta a fost ºi
motivul la catolici, când au intrat la 1700: n-au
putut sã-ºi facã crucea altfel. ªi atunci au zis:
„Faceþi crucea cum fac grecii, ºi þineþi administrativ de noi.” Iar ãla, când a auzit, a fugit, ºi-a
dat seama. Dar eu i-am spus: „Dumneata ia cautã
în Testament, în locul cutare, unde spune de
cruce, cã e nebunie pentru alþii, iar pentru noi
este salvare.” Dar el zice: „Cautã în Evanghelia
matale!” Cã el ºtia cã noi [ortodocºii – n.n.] nu
le avem [la noi – n.n.]. Eu aveam Noul Testament
printr-o întâmplare. Când a vãzut cã scot Noul
Testament, a fugit, ºi-a dat seama cã sunt „de
meserie”! Adicã, un fel de „uite, nu e”! Aºa.
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– Dar din Molitvelnic s-a scos slujba de
primire a catolicilor în Biserica Ortodoxã. Ce sã
facem cu aceastã lipsã realã?
– Dom’le, sã te pui la punct tu întâi. Asta sã
faci. ªi mai departe, spui care-i adevãrul. Cum
mã întrebi mata pe mine, întrebi mata ºi pe alþii,
sau te întreabã pe mata alþii, ºi tot aºa. Apãrã
adevãrul! Ce poþi sã faci acum? „Lume bunã,
eu sunt ortodox”, ºi ãsta e foarte mare lucru…
Soluþia este moarte continuã, moarte continuã. Când Mântuitorul s-a apropiat de Nazaret,
a zis: „Mergem pe þãrmul celãlalt.” ªi S-a culcat
în corabie, ºtiþi. În timpul ãsta, valuri acopereau
corabia, ºi ceilalþi: „Doamne, Doamne, scoalã,
cã pierim!” „Vã ºi vedeaþi în fundul mãrii, cu Mine
cu tot! N-am spus Eu cã e bine s-o luãm pe aici,
n-am spus?…” Dar vreþi fãrã valuri, vreþi fãrã
apã? Vreþi fãrã niþel rece pe spinarea caldã? Nu
se poate fãrã jertfã. Toatã frumuseþea Învierii.
Grozavã! Cã nu-i vorba cã… dar toatã creaþia a
trãit momentul Învierii. N-ar fi fost aºa de frumoasã Învierea, dacã n-ar fi fost crucea mai
întâi. Sã ºtii sã mori ºi sã înviezi în fiecare zi…
Amin!
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Iulian Liþã: – O întrebare, sfinþia voastrã, în
legãturã cu cartea Singur Ortodoxia. Au spus
unii cã v-au fost luate interviurile forþat... Un mic
cuvânt despre acest lucru.
– Dragã, în momentul în care am semnat,
înseamnã cã am ºtiut ce am spus. Cã au spus
cã n-are început ºi sfârºit – dar are conþinut. Ia
uite! Sã judecãm de formã lucrurile, nu fondul
lucrurilor?… ªi cine zice lucrul ãsta? Cine e
împotrivã ºi cine vrea sã-ºi piardã scaunul? ªtii?
Aºa e pe toate pãrþile. ªi lasã-te în voia lui
Dumnezeu. Pentru cã, vã repet: bucuria cã aperi
adevãrul n-o cunoaºteþi, cât de grozav e de
odihnitoare ºi cât e de… ªi ai un nume, o identitate, nu mergi pe inerþie. Cum am fost ieri, mergem ºi astãzi. Aoleu, sã nu mã loveºti… ªtiþi
cum e? Se poate întâmpla sã nu pãþeºti lucru
mare. Dar pe un iepure îl gonea ogarul, îl urmãrea vânãtorul, ºi s-a bãgat în mãrãcini ºi stãtea
liniºtit acolo, ferit. Dar o furnicã nu-l lãsa deloc.
El nu putea sã se miºte, dar ea îl tot piºca:
„Piºcã-mã, nemernico, cã numai tu lipseai
acum…” În felul acesta, ºtii, câte o furnicã din
asta te deranjeazã. Asiguraþi-vã viaþa voi întâi!
Lasã furnica, te zgândãreºte acolo, dar nu mori!
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Iar dacã mori, e fericirea ta, ai trecut de la moarte
la viaþã ca un mãrturisitor, nu ca un puturos sau
ca un laº. Pentru cã, vã spun: aþi vãzut ce a
pãþit ãla care a renunþat dintre cei patruzeci de
mucenici? S-a topit! „Cãldurã ai vrut, cãldurã îþi
dau!” Nu ne jucãm cu asta. Pentru adevãr, în
esenþã, trebuie sã ºtii sã mori. Nu conteazã
deloc... Mai ºtii momentul istoric când Dumnezeu
îþi dã þie, într-o formã vizibilã, câºtig de cauzã?
Dar e foarte mult la Împãrãþia Cerurilor [sã duci
lupta pânã la biruinþã – n.n.], te lasã pe tine, dar
te ajutã nevãzut. Puterile astea ascunse de noi
nu se cunosc de oameni, nici de noi înºine, dar
vã repet, iar vã repet: bucuria aceasta e atât de
însemnatã, de odihnitoare, de cereascã, de
veºnicã… Dragii mei, e puþin lucru? Mori pentru
adevãr. Nu e un adevãr susþinut de doi, îl susþine
Biserica întreagã, Ortodoxia, chiar numele ei.
De ce s-a dat aºa? Ortodoxia? Dreapta credinþã!
Dar îi roade ceva [pe heterodocºi – n.n.]…
gânduri de cucerire. Dacã a venit papa la noi,
în România, n-a venit sã vadã cã bisericile sunt
pline ºi cã e credinþã, ºi e credinþã, cã e un popor
trãitor. A fãcut demonstrativ o liturghie, sã vadã.
Lasã, cã au greºit pe toate feþele lucrurilor…
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pentru cã e obiºnuit, românul nostru e un fel de
sancta simplicitas, ºtiþi? Sunt oameni simpli,
dar... „ia uite cum se-nchinã”, „ia uite, aia n-o
face”, „ia uite, aia n-o face!”. La cununie: „Vã
declar soþ ºi soþie.” ªi-atâta tot!
– Legat de rugãciune… Sunt unii care zic:
„Hai sã practicãm rugãciunea lui Iisus, ºi aºa,
prin rugãciunea lui Iisus, ne vom înfrãþi: ortodocºii cu catolicii cu protestanþii, cã ne uneºte
mistica, ne uneºte trãirea lui Dumnezeu.” Poate
sã-i uneascã rugãciunea lui Iisus pe ortodocºi
ºi pe catolici?
– Nu te supãra…, nu poþi sã stai, sã te rogi,
ei se roagã în limba lor… Ei se roagã demonstrativ… Ne rugãm sã ne ajute Dumnezeu sã
rãscolim cerul? Sã-L punem în situaþia, cum se
zice: „Doamne, scoalã-Te ºi nu mã lãsa! Nu
dormi, Doamne!”
– Ca-n Psaltire!
– Cât trãiþi, nu se potriveºte. Dar mai e un
lucru, dom’le! De ce nu ne deºteptãm ºi noi? Ei
demonstrativ vor sã facem lucrul ãsta. Au un
scop. Avem o mãrturie: la 1700. Uite, dom’le,
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de ce a fãcut-o... „Pentru cã sunt o singurã
bisericã” – zic ei. A greºit enorm papa ãsta, ºi a
dat în cap tocmai ecumenismului. „A, sunteþi o
singurã bisericã? Dar noi ce suntem? De ce mã
numeºti sorã? ªi pânã acuma, ce suntem? ªi
la 1054, când ai trecut prin toate Sinoadele
Ecumenice, pânã la 787?” Chiar la Sinodul VI,
în problema monotelitã, a fost ca mucenic papa
Martin. Am trãit aceste lucruri pânã la 1054. Cine
v-a format? Sinoadele Ecumenice, nu putem
trece peste ele cu niciun chip. Când s-a hotãrât
la Sinodul II Ecumenic, „Simbolul credinþei”…
ºi munca ºi strãdania Sfântului Grigorie [de
Nazianz – n.n.]… ºi s-a discutat ºi la Sinodul III,
cu „Theotokos”, ºi la Sinodul IV... S-a discutat
cã Sfântul Duh purcede de la Tatãl, ºi nu e în
niciun chip altceva decât o singurã putere în trei
feþe. O singurã putere, nu Tatãl cel mai tare, Fiul
mai tare ºi Duhul mai mic. Nu existã! Când ai
zis Sfântul Duh, ai cuprins toatã Sfânta Treime.
Cã, dacã þi-a scos [cineva – n.n.] un ochi, suferã
ºi celãlalt, suferã tot. Aºa cã nu permitem, chiar
la sfârºitul veacurilor, la malul lucrurilor, cum am
zice, sã ne pierdem Ortodoxia, sã ne pierdem
credinþa. Ruºine mare-mare laºitatea asta, sã
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o faci [pierderea credinþei – n.n.] de fricã! Dragii
mei, ce „frumoasã e moartea cuvioºilor Lui!” De
la Psalmi… Ei, dacã puteþi sã nu muriþi, nu ziceþi
nimic. Dar [tãcând – n.n.], moartea neadevãrului
[intrã – n.n.] în tine… Ai apãrat adevãrul… N-ai
apãrat, dragã, vreun porc mistreþ, n-ai apãrat
vreo cãprioarã, cã era în bãtaia vânãtorilor. Ai
apãrat cerurile cerurilor. Pe Stãpânul cerurilor...
Nu ºtiaþi tot ce am vorbit? ªtiaþi… dar eu mi-am
dat drumul [la cuvânt – n.n.], cã ºtiam cã sunteþi
ortodocºi. Nu se poate fãrã jertfã, sã ºtiþi. Cine
fuge de cruce fuge de Dumnezeu. Nu se poate
fãrã cruce, dragii mei. Dar e corect vorbit: moartea înseamnã viaþã. Moartea continuã înseamnã
viaþã. Cruce. ªi mai înseamnã cruce sã duci ce
nu-þi convine. Dar te stãpâneºte credinþa, învãþãtura credinþei. Credeþi dumneavoastrã cã te
întreabã moartea câte diplome ai? Te întreabã:
„Cui i-ai slujit, sfinte, sau [cui i-ai slujit, – n.n.]
prostule?” Eu, peste câþiva ani împlinesc o sutã.
Ce-ar fi sã mã vând ca un prost, acuma, de frica
unei sãbii? Nu, dom’le! Nu! Doamne, primeºte-mã ºi pe mine în împãrãþia Ta! Doamne, am
murit pentru Tine, dacã suntem credincioºi… Vã
daþi seama? Ce zice Hristos? Cã am apãrat ade-
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vãrul! O fãrâmã de adevãr, mãcar! Cã dracul
asta ºi vrea. Zice: „Dã-mi un deget.” Hoþ! Cã,
dacã stãpâneºte un deget, stãpâneºte tot! Ce
cautã în casa ta putoarea asta? Dacã bagi acolo
o fãrâmã de hoit, îþi împute toatã casa. ªi asta
vrea dracul. ªi pe urmã se serveºte de fire. Cã
dacã firea ta nu… Nu ne-a fãcut Dumnezeu
liberi? Ne-a dat înger pãzitor. Nu i-am spus noi
înger pãzitor. Dumnezeu i-a spus înger pãzitor.
Pãzitor – nu doarme în post. E pãzitor! ªi spune
cum sã nu mori, dacã nu-i chiar glumã, dragii
mei! Vã rog sã þineþi adevãrul. Dacã am reuºit
sã vã întind aripile, sunt bucuros. Iar bucuria e
mai mare când ºtii cã e ºi altul bucuros ca tine.
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„Un plan de foc”
(interviu realizat de Iulian Liþã)

– Sfinþia voastrã, am vrea sã spuneþi un
cuvânt de îmbãrbãtare, mai ales pentru cãlugãri,
pentru apãrarea Ortodoxiei, în aceste vremuri
apostolice pe care sfinþia voastrã aþi spus cã le
trãim. Ce anume trebuie sã facã, cum sã gândeascã, cum sã acþioneze, pentru cã foarte mulþi
se gândesc cã trebuie sã facã ceva, adicã sã
nu stea ºi sã rabde.
– Eh, sigur cã fiecare, unde se gãseºte,
poate sã facã ceva. Dar rãspunsul mai complet
la întrebarea asta e cã tragedia întregii lumi
trebuie plânsã ca propriile noastre pãcate. Nu
se poate rezolva problema, omul fiind izolat de
restul credincioºilor, de restul lumii, de restul –
de cei care au pretenþia cã existã ºi ei, cu probleme motivate ºi adevãrate, zic ei. Sã te pui tu la
punct, ãsta-i rãspunsul. Cu orice chip! Dacã te
gãseºti vinovat cu ceva, îndreaptã-te cu orice
chip.
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Noi, din punct de vedere global, rãspundem
de toate pãcatele lumii, dar consecinþa o trage
cel care greºeºte. Cã, dacã mie-mi pare rãu cã
þi-ai scos un ochi, e altceva, dar tot rãmâi chior!
Consecinþa o trage insul care nu se astâmpãrã.
Hristos a suferit, a fãcut... Dacã nu te astâmperi,
acum, am fãcut tot ce Mi-a fost cu putinþã – zice
Hristos – Mi-am vãrsat ultima picãturã de sânge,
rãspundeþi voi. Deci ne-a dat sã înþelegem cã
fiecare dintre noi sã se punã la punct. Repet,
ne facem amplasament de tun, cã, amplasament
fiind, trage Hristos cu tunul. Amplasament înseamnã cã te aruncã – cã are recul tunul, te
aruncã; faci o groapã în pãmânt, sã loveascã în
pãmânt. Dar sã punem noi spatele ca sprijin, ca
Mântuitorul-Dumnezeu sã tragã. Amplasament
de tun se numeºte.
ªi sigur cã, acolo unde suntem, n-o sã fim
fãrã un plan strategic; e marea greºealã în luptã,
în rãzboi. Existã un plan de foc, în armatã, pe
care-l aplicãm ºi aici: determinarea precisã a
poziþiei tale. Sunt creºtin. Sunt preot, sunt monah,
ce sunt, dar sunt creºtin! Determinarea precisã
a inamicului în armatã, în planul de foc. Da, dar
inamicul nu e turcul, nu e rusul, este diavolul.
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Determinarea precisã a distanþelor. Cã,
dacã ºtii cã sunt trei sute de metri, pui înãlþãtorul
sus la trei sute de metri, sã batã direct acolo.
Dar de ce e interesant sã cunoaºtem distanþele?
Uite ce spune Sfântul Antonie cel Mare: „Care
este pãcatul de care sã ne ferim cel mai întâi ºi
mai întâi?” Ei au început sã rãspundã: „Curvia,
mândria, hoþia...” „Dom’le, sunt mari, într-adevãr,
dar mai întâi ºi mai întâi, care e?” N-a ºtiut nimeni.
„Cel care e mai aproape de tine, de ãla sã te
fereºti.”
Dom’le, oarecine a poruncit sã te omoare
cineva. Tu apãrã-te de mâna care te taie ºi pe
urmã te gândeºti la cel care a poruncit. De
pãcatul care e aproape de tine, de ãla te fereºti.
N-o sã mã feresc de hoþie, când eu sunt cinstit.
Mã feresc de altul care mã atacã, care s-a
apropiat de mine. ªi, al patrulea, folosirea cu
mai mult folos a armamentului care neutralizeazã sau care distruge inamicul. În cazul nostru, nu e tunul, nu e glonþul, nu! Sunt rugãciunea,
postul. Astea ar fi înarmãrile noastre cu privire
la inamic. Dar toate aceste lucruri nu se pot face
fãrã ajutorul lui Hristos. Fãrã de Mine nu puteþi
face nimic!
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Acestei lumi îi lipsesc cuvintele astea, unde
se vede prezenþa indiscutabilã a Mântuitorului
în viaþa noastrã. Cã dacã spune „nu se miºcã fir
de pãr fãrã voia Mea”, e prezent în toatã gândirea ºi-n tot ce facem, cã El ne guverneazã.
Uite, s-a fãcut un sinod la Cartagina, la 419,
sinod local. Obiectul principal al sinodului în
discuþie au fost cuvintele acestea: Fãrã de Mine
nu puteþi face nimic! Vezi câtã atenþie a dat
Biserica la toate cuvintele Mântuitorului? Cã sunt
cuvinte divine! ªi un canon zice aºa: „Dacã zici
cã totuºi poþi ceva prin puterile tale (fãrã de
Mântuitorul), anatema sã fii!” Dar dacã mã gãsesc la canonul ãsta, schimb puþin obiectul de
discuþie, ºi la un alt canon zice aºa: „Când zici
Tatãl nostru, «ºi iartã-ne nouã greºelile noastre»,
dacã tu zici aºa, cã aºa e rugãciunea, nu cã eºti
vreun pãcãtos, anatema sã fii!” Adicã zi Tatãl
nostru, iartã-mã pe mine, pãcãtosul! Nu zi acolo
ca o moriºcã! Viaþa, pas cu pas, cuvânt cu
cuvânt, trebuie trãitã, trebuie recunoscutã, trebuie identificatã. Starea de prezenþã a noastrã,
cum ne gãsim, este singura soluþie de a ajuta
lumea, la toatã depravarea moralã, la atâtea
concepþii amestecate care au apãrut acum, prin
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punerea ta la punct. Pentru cã tu eºti un microcosmos în care se oglindeºte un macrocosmos,
o lume întreagã. Fiinþa omeneascã înseamnã
universul întreg.
Omul este singura verigã posibilã de legãturã între Dumnezeu ºi creaþie. Omul! I s-a încredinþat marea rãspundere sã supravegheze
întreaga creaþie. Omul e stãpânul universului.
Umanitatea este superioarã anghelitãþii, îngerilor dupã fire, dupã creaþie. Nu comparãm lucrarea pe care o au îngerii, extraordinarã, nu ne
putem bãga... Dar ei pot sã facã lucrul ãsta, pentru cã sunt extrem de curaþi ºi de uniþi.
Dar omul e arhon, e stãpân, cum zice grecul.
El este stãpânul. Când iese la vohod, preotul,
înainte, zice ºi rugãciunea asta: „Doamne, lasã
sã intre ºi îngerii cu noi!” – deci îngerii care sunt
de faþã, cã ºi ei sunt slujitori, dar sunt la dispoziþia
preotului. Va sã zicã, omul este cel care þine locul
lui Hristos întru totul. Dar homo homini lupus,
cum se spune, omul e lup pentru om, nu e corect
în lumea creºtinã.
Omul e dumnezeu pentru om. Când vezi un
om, zici „uite un dumnezeu!”. Aºa cã, acolo unde
ne gãsim, unde eºti tu, e o lume întreagã.
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Pune-te la punct! Fãrã duºmãnie, fãrã nimic.
Însã avem voie sã ne apãrãm de tot ce ne atacã:
de pãduche, de ºarpe, de lup, de urs... Eu am
fost în situaþia asta foarte des, ºi am luat toate
mãsurile; n-am ajuns sã mã lupt cu niºte lupi de
care, în sfârºit, nu mai scãpam dacã... Dar am
vãzut cum m-a ajutat Dumnezeu. Mi-a pus un
urs mâna pe umãr, uite aºa m-am dezechilibrat!
ªi atunci am vãzut cã Dumnezeu a rânduit asta.
Sã-mi intre în cap, sã înþeleg ce putere are fiara,
sã dai cu pieptul...
– Când aþi fost în munþi?
– În munþi, în munþi, da. Aºa cã vã daþi seama... Harul lui Dumnezeu nu vine la toþi milogii
ºi la toþi care... Vine la eroi! Harul e de naturã
divinã, cum spunea Sfântul Grigorie Palama.
Harul nu-l împrãºtie Dumnezeu ca sã-ºi batã
joc ticãloºii, beþivii, pãtimaºii de el. Îl dã acolo
unde e fructificat. Harul acesta care vine absolut
la toatã miºcarea noastrã este de la Dumnezeu
dat. Dacã nu este, înseamnã cã nu-l meriþi cu
niciun chip, pentru cã ai cãlcat un cuvânt care
spune: „Dumnezeu poate sã facã orice, dar un
lucru nu poate: sã-ªi calce cuvântul.” Am zis aºa,
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aºa e! A apãrut iadul, dacã n-ai respectat [porunca dumnezeiascã – n.n.]. Se înþelege cã raiul
e plin de pãcãtoºi pocãiþi. ªi iadul e plin de
pãcãtoºi nepocãiþi. N-au respectat cuvântul lui
Dumnezeu. ªi Dumnezeu nu putea sã facã concesii. Aºa a apãrut iadul, care e cea mai mare
durere a lui Dumnezeu. Iadul...
– Sfinþia voastrã, spuneaþi odatã de planul
de foc, ºi-n lumea duhovniceascã. O întrebare
în cadrul ecumenismului acesta agresiv: care
este planul de foc pentru a ne apãra în faþa
acestor situaþii?
– „Eu sunt Calea, Adevãrul ºi Viaþa” – atât!
– Totuºi sunt mulþi, mai ales cãlugãri, sau ºi
creºtini, care se întreabã ce sã citeascã mai
mult, ce sã facã...
– Ai luat poziþie de atac prin întrebarea asta,
ºtii...
– E o întrebare care se pune, sfinþia voastrã,
pentru cã au fost interziceri de a...
– Dragã, sã respecte viaþa creºtinã: sã fie
cinstit, sã fie serios, sã se spovedeascã des, sã
dea atenþie, sã propovãduiascã, prin miºcarea
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lui – cum mi-a spus cineva ieri, un creºtin de o
mare frumuseþe. Era o fatã asta, cu foarte multe
studii, ºi s-a amorezat de omul ãla foarte credincios. El, sãracul, nu ºtia cã e admirat. Nu lipsea
de la bisericã, miºcãrile lui foloseau, nu erau
demonstrative, nu era sã facã... era un trãitor
profund. Non multa, sed multum – nu multe, ci
mult! Nu multe, ci mult trãia. Va sã zicã, poziþia
asta de a trãi serios, cu gând mântuitor, asta
este ceea ce avem de fãcut.
Ce putem face? Sã se închine corect, sã
rãspundã imediat, sã nu fie laº, sã apere adevãrul când e provocat, ºi nu este permis de altã
naturã – acuma depinde ºi de calitatea luptãtorului. Cã, dacã luptã fãrã un plan, fãrã o strategie, face o mare greºealã. Vorbeºte când ai
efect, taci când trebuie sã taci. ªi ca metodã,
înconjurat, încolþit, sã zic aºa, fiind de eretici,
un singur lucru, în faþa lumii: „Dom’le, eu mã
închin ºi tu nu te închini.” Lucrul ãsta când îl
faci, toþi vãd, cã ãºtia nu spun cã sunt împotriva
crucii. „Eu cred în Maica Domnului, dumneata
nu crezi în Maica Domnului.” ªi gata, atât!
Ceea ce ºtie toatã lumea. Eu m-am gãsit în
situaþii din astea. Am procedat cu strategie. La
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Paºcani, în spate, acolo – cã am zis: „Dacã voi
avea o putere, desfiinþez gara asta Paºcani!”
Dom’le, se aºteaptã, nu glumã, acolo! Când
m-am dus în spatele gãrii, lume, acolo, mai era
ºi unul, propovãduia acolo, un eretic. Când m-a
vãzut pe mine cu chipul meu aºa, ãla a început
sã se teamã. Nici eu nu stãteam pe loc, mergeam cu nãdejde acolo. El vedea: „Ãsta vine sã
se lupte cu mine.” Pentru cã întotdeauna neadevãrul e temut. Dracul se teme permanent,
Dumnezeu declarându-se dupã bunul lui plac.
„Eºti Dumnezeu, urlãtorule?” – aºa de fricos ºi
de nu ºtiu ce...
ªi n-am fãcut altceva decât: „Ce spune?” –
era vorba de cruce. Eu m-am închinat. „De ce
nu te închini?” Când eu am fãcut cruce, toatã
lumea s-a închinat, adicã ceea ce ºtiau ãºtia
toþi, cã eu vreau sã-i scap pe ãºtia de… strategia
lui. ªi zic eu: „Ce spune... Ia uite ce zice ãsta...”
Dar el ºtiþi ce mi-a spus? Zice: „Citiþi de pe Biblia
dumneavoastrã!” Eu, printr-o întâmplare, aveam
Noul Testament la mine. Printr-o întâmplare! Cã
nu ºtiam cã o sã dau ochii cu el... Când a vãzut
cã scot Noul Testament, a vãzut: „Ãsta e pregãtit
sã mã omoare!” ªi de cruce, ºtii, unde spune
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sfântul apostol cã crucea pentru noi este salvare,
în sfârºit, este biruinþã, iar pentru duºmani e
stricãciune?
Strategia în luptã joacã un rol important. Cã
s-ar putea întâmpla... lucrul pe care l-a folosit ºi
ªtefan cel Mare: fãcea numai amãgiri cu apariþia
unor soldaþi pe aici, pe colea, ºi credeau turcii
cã acolo e armata, dar erau amãgiþi. Armata era
în altã parte, dar i-a dus unde a vrut, la Podul
Înalt, la Vaslui, acolo. Eu am fost la podul ãla,
acolo. Aºa... ºi i-a bãgat într-o mocirlã, i-a nimicit.
În tot ce facem, în suflarea ºi-n rãsuflarea noastrã duhovniceascã, trebuie sã ai ºi strategie în
luptã.
Lumea poate sã nu înþeleagã de ce spun lucrul
ãsta, dar, uite, spun aºa: Vivos voco. Mortuos
plango. Fulgura frango. Asta înseamnã pe latineºte cã bãtaia clopotelor „cheamã viii, plânge
morþii, împrãºtie viforele”. Dacã aude bãtaia
clopotelor ºi are o tresãrire, e prezent. Dumnezeu
nu are nevoie de cuvintele noastre. Are nevoie
de inima noastrã. O stare de prezenþã continuã
este obligatorie. ªi este ºi iubitã de Dumnezeu
inima treazã.
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– Mai ales cã acelora dintre monahii mai
tineri sau dintre creºtinii... nu cu o vârstã de ani
de duhovnicie, care au vorbit împotriva ecumenismului sau au luat o anumitã atitudine li s-a
spus cã nu sunt în ascultare, cã nu au dragoste
sau cã nu sunt pregãtiþi. ªi ei îºi pun întrebarea:
oare nu este adevãrat?
– Dacã-mi ceri numai un cuvânt, este uºor
de spus, dar ºi greu de priceput: nu existã tinereþe ºi bãtrâneþe în materie de credinþã.
– Da... cu o vârstã mai... Pentru cã: „Cine
eºti tu ca sã vorbeºti?”, li se spune.
– Frate scump, un bãiat, cu hotãrâre de
monah, n-a plecat la mãnãstire cã n-avea ce sã
facã în lume, astea sunt cazuri foarte rare; a
plecat cu un duh serios, sã fie mai mult ceva
pentru trãire în Dumnezeu. Eh, ãsta înseamnã
cã are foarte mare dar ºi, când a intrat pe poarta
mãnãstirii, trebuie sã se înhame la voturile cãlugãreºti. Tânãr sau bãtrân, frate, ce-o fi!
Are rãspundere. Cã-l cãlugãreºte sau nu...
poate nu cãlugãrie vrei mai mult, dar, ca sã se
împlineascã Scriptura cu cãlugãria, avem ºi
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cãlugãri, ºi fraþi, ºi rasofori, ºi asta face parte
din strategie...
– Dar acest lucru nu intrã în contradicþie cu
votul ascultãrii? Mai ales pentru problema actualã, mai ales a monahilor, cã, dacã eºti creºtin,
nu eºti monah, nu poate sã spunã cã „ai spus
asta, nu ai ascultare”. Dar monahilor care au
vorbit împotriva ecumenismului, doar ºtiþi sfinþia
voastrã, li se spune: „Nu mai vorbi, pentru cã
trebuie sã faci ascultare!” Sunt cazuri concrete,
sfinþia voastrã, chiar a fost interzisã în unele
locuri cartea sfinþiei voastre [Singur Ortodoxia
– n.n.] ºi trebuie sã facã, li se impune o anumitã
ascultare.
– Frate scump, oprirea cãrþii... a început sã
usture, de aia o opresc.
– Da, sfinþia voastrã, dar sunt cãlugãri
care-ºi pun întrebarea: „Ce sã fac, sã fac ascultare sau sã nu fac?”
– Dragã, e o înþelegere greºitã ºi o întrebare
foarte gratuitã ºi de ºcoalã primarã: „Dragã, nu
asculþi fãrã Hristos! Numai ºi numai în Adevãr
asculþi! Dar te duci la mãnãstire ºtiind cã e numai
ºi numai Hristos.” Nu sunt alte învãþãturi, [cum
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ar fi – n.n.] „ascultare cu orice chip”. Dar... uite,
sã-þi dau un exemplu. A plecat un frate de mãnãstire cvasi simplu – o, sancta simplicitas!
Sfântã simplitate! – ºi era o înþelegere ascunsã,
tainicã între toþi: „Dom’le, sã zici ca ãlãlalt
totdeauna, pentru pace.” Cã pacea e mai mare
decât dreptatea de patru ori. ªi ãla cu care era
el (erau doi inºi) zice: „Aºa-i cã cutare...?” „Aºa
e”, zice. Dar ãla zice: „Aºa-i cã Hristos n-a fost
Fiul lui Dumnezeu?” Ãsta, când a auzit aºa, n-a
zis nici aºa e, nici aºa nu e. A tãcut. Pentru cã
existã în noi tot ce ne trebuie sã ne mântuim, la
mãsura noastrã. La mãsura noastrã mã refer ºi
la înþelegerea noastrã. ªi au plecat spre
mãnãstire. Înainte de a intra în mãnãstire, un
balaur mare ºi nemaipomenit ºi neobiºnuit prin
locurile alea a sãrit la fratele ãsta. Þipete, urlete,
îþi dai seama! ªi a zis stareþul: „Ce-ai fãcut?
Ce-ai fãcut? Cã ãsta-i balaurul celor care se
leapãdã de Hristos!” El nu L-a mãrturisit. ªi
acuma... Ãsta este rãspunsul la întrebare.
– Exact, sfinþia voastrã, da!
– Dom’le, ascult unde nu mi-L ia pe Hristos.
Ascult în învãþãtura creºtinã, cã de aia m-am
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dus acolo. Astea sunt accidente în istoria monahismului, în istoria Bisericii noastre, accidente,
cu trãdarea. Trãdarea lui Iuda a confirmat mai
mult ca orice prezenþa divinã. Dovada e cã a
terminat-o la ºtreang. Va sã zicã, nu existã luptã
sã nu câºtige Adevãrul, dar apãrã Adevãrul! Nu
asculþi fãrã adevãr! Acuma, se poate întâmpla
sã faci niºte ascultãri care depãºesc puterile. În
mãnãstire, ascultarea nu se mãsoarã cu puterea. „Dã piatra aia la o parte” – care e de cincizeci de oameni. Nu zici: „Nu mã duc, cã e mare!”
Te duci. Ai zis, piatra s-a ºi dat. Avem de-a face
cu puteri divine în toþi paºii ºi puterile noastre.
Cã Dumnezeu dã contur tuturor momentelor
istoriei, e absolut peste tot! Nu se miºcã fir de
pãr, deci nu se miºcã nici fir de iarbã, nici frunzã,
fãrã voia lui Dumnezeu, când bate vântul. ªtie
de toate. „E de necrezut!”, zice omul. Dar când
a creat lumea, pe aia cum o crezi? ªi avem
atâtea semne, cã nu lasã fãptura Sa neurmãritã
ºi neajutatã. Îngeri pãzitori, Maica Domnului –
care-i supãratã pe toþi care nu-i cer nimic; cât
poate Dumnezeu cu puterea, poate ºi Maica
Domnului cu rugãciunea.
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Va sã zicã, ascult, dar numai în cadrul învãþãturii creºtine. „De ce ai venit aici?” „Vreau cu
orice chip sã-I slujesc lui Dumnezeu ca rob sau
ca mireasã a Lui.” Dar nu al dracului, dar nu al
altor învãþãturi, cã ºtiu cã aici voi sunteþi cu
marele adevãr; dacã nu e cu marele Adevãr,
va pieri.
Se spune, nu ºtiu dacã-i adevãrat, ºi nu aº
vrea sã fac figuri de stil, cã a fost un drac stareþ
mai multã vreme într-o mãnãstire. ªi au mers
lucrurile, dar, când se cânta „Cuvine-se cu
adevãrat”, ieºea din bisericã. A ieºit azi, a ieºit
mâine, ºi mereu ieºea. A atras atenþia: „Ce-i cu
ãsta de iese?” ªi l-au prins. Va sã zicã, vã daþi
seama cã noi nu putem cu niciun chip asculta,
cã n-am venit aici sã fac voia mea. Cã, dacã
vreþi, în altã ordine de întrebare, nu se merge la
mãnãstire, ci se merge la tãierea voii, care
înseamnã lupta cu Dumnezeu, ºi trebuie biruit.
E paradox. Însã nu te repezi, cã o sã dai înapoi.
Dumnezeu ne-a creat cu voinþã liberã, cu
raþiune ºi afecte. Aici am putut sã tai voinþa liberã,
sunt împotriva Creatorului. Dar El e foarte
bucuros cã-L birui; se cam lasã biruit, ca sã mai
uºureze niþel din necredinþa unuia când aude

Z

69

[

aºa ceva. Dumnezeu vrea sã fii un erou; un erou
nu se teme, nu-i tremurã mâna.
Cã zice: „Leapãdã-te de lume ºi de tine!”
Ei, lepãdarea de tine înseamnã cã nu mai ai
voinþã liberã. ªi atunci, sigur, eu am venit aici,
sunt conºtient cã eu fac jertfa, cã port crucea
lepãdãrii de sine ºi a tãierii voii. ªi sigur cã, dacã
îmi spune altceva decât spune Hristos, nu-l pot
asculta.
I-am spus patriarhului Iustinian – cã l-au
acuzat de erezie duºmanii lui ºi i-am spus: „Nu
vã temeþi, Înalt Preasfinþia Voastrã – aºa se
vorbea atunci –, cã, dacã aþi fi eretic, eu v-aº
înfrunta, cã nu patriarh înfrunt, ci eretic înfrunt!”
Aia e altceva! Întrebarea nu e asta. Ca sã rãspundem corect, trebuie sã avem în vedere cã
astea-s accidentele vieþii, dar adevãrul trebuie
sã troneze oriunde ar fi; cã s-a rupt roata la
cãruþã, cã s-a rupt spiþa la maºinã, aia e altceva.
Dar nu se desfiinþeazã obiectul în sine, ascultarea în sine, care înseamnã mântuirea noastrã.
Ãsta e rãspunsul: nu ne ducem sã ascultãm
altceva decât ce a învãþat Hristos. Cã tot de aici
s-a nãscut ºi monahismul.
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Vrei sã fii desãvârºit? „Lasã tatã ºi mamã...”,
mã rog! ªi s-a constatat cã [ascultarea – n.n.]
are o enorm de mare putere. Ascultãri ilogice
sunt toate. „Du-te, Ioane, ºi adunã bãligi!” – bãligi
uscate, sã facã focul (cu ele). Zice: „Mã trimiteþi
acolo, unde e leoaica aia?” „Ce leoaicã? Sã mi-o
aduci legatã! Nu existã! Nu se poate!” Dar, vezi?
Aia nu era un drac. Era un animal, o creaþie –
dar ºi-un drac dacã era! Ãsta s-a dus cu frânghia... ªi leoaica la el, el la leoaicã, leoaica fuge,
el a prins-o ºi a legat-o. Eu vã spun: sã legi o
leoaicã este ilogic! Tocmai aici e paradoxul.
Tocmai aici e rãspunsul, aici e divinitatea, aici e
eroismul. ªi, când a vãzut stareþul cã o aduce,
a zis: „E un mare ascultãtor.” Acuma s-a creat o
altã problemã. Dacã o aduce, o sã zicã „þi-am
adus-o, cum ai zis!” ºi se mândreºte pe undeva.
Ca sã-l scuteascã de primejdia asta, i-a zis:
„Þi-am spus sã-mi aduci o leoaicã, mi-ai adus o
cãþea! Tu nu vezi?” „A, e cãþea!...” Vezi, cât de
mult s-a identificat cu porunca stãpânului! Vezi...
asta nu înseamnã cã e o erezie, cã nu era voie
sã facã ascultare... sã lupte cu leoaica... Nu
existã aºa ceva! Dacã n-ai obstacol, dacã n-ai
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duºman, cã totul e biruinþã în creºtin, nu se poate
întrevedea iad, dacã a propovãduit raiul Hristos
ºi-L ai pe Hristos. Nu se poate concepe nebiruinþã. Astea-s accidente, nebiruinþele ºi iadul,
dar nu e în creaþie, în creaþie e altceva. Noi vorbim de aºezarea noastrã, unde ne gãsim acolo,
ca sã fim vrednici de veºnicie. Dar nu avem în
vedere accidentele, asta-i nenorocirea. Pricepeþi, nu? Ce sã fac dacã...? „Dom’le, scot sabia,
lupt ºi...” Mori, nu înseamnã cã ai fost înfrânt.
E expresia desãvârºitã a biruinþei moartea,
pentru cã viaþã înseamnã moarte continuã.
– Sfinþia voastrã, printre aºa-numiþii adepþi
ai ecumenismului, care vor sã fie o nivelare la
nivel mondial printre ortodocºi, sunt unii care
vor sã pregãteascã un sinod panortodox. Despre treaba aceasta vorbea chiar ºi pãrintele
Iustin Popovici. De mult se vorbeºte. Un sinod
panortodox, care sã facã o unire de formã cu
Roma, cu catolicismul. Acest lucru s-a mai
întâmplat în istorie, în sinodul de la FerarraFlorenþa, pe la o mie patru sute ºi ceva! Se pune
întrebarea dacã se va face aºa ceva.
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– S-au fãcut fel de fel... ºi trãdãri; s-au fãcut
fãrã sã mã întrebe nimeni. S-au fãcut! Asta e
altceva! Dacã acel sinod apãrã Ortodoxia de la
cap la cap, fãrã sã scoatã o cirtã din ea, e bun
acel sinod. Care, de fapt, nu se face. Sau s-a
fãcut fãrã niciun efect sau fãrã niciun fel de
binecuvântare de dupã ce s-a fãcut. Aia se poate
sã facã. Eu asta am spus, cã am simþit întrebarea, am scris lucrurile acestea: nu se poate face
o unire decât în adevãr.
– Sunt pregãtiri pentru un astfel de sinod,
cum s-a mai întâmplat în istorie.
– S-au fãcut întotdeauna sinoade false, dracul nu s-a astâmpãrat, a intrat în împãraþi ºi
împãrãtese, însã aia e altceva. Dar Ioan Gurã
de Aur a rãmas! „Nu accept statuia asta, pentru
cã aduce dupã sine închinare la idoli.”
Nu putem accepta decât sã se apere Adevãrul, cum s-a apãrat la toate Sinoadele Ecumenice, pânã la 787. ªi uite, citind viaþa Sfântului
Vasile ºi a Sfântului Grigorie Teologul, uite, vezi
cât de mare atenþie dãdeau sinoadelor. Era
numai unul, la vremea lui.

Z

73

[

Pe urmã, al doilea l-a fãcut Sfântul Grigorie
la 381, cu privire la Duhul Sfânt; nu se recunoscuserã la primul sinod decât ºapte articole din
Crez. ªi s-au mai completat încã cinci ºi pentru
Duhul Sfânt. Atâta era: „ºi întru Duhul Sfânt”.
Pe urmã „de la Tatãl purcede”, aºa cum se ºtie.
Eh, foarte mare atenþie se dãdea... Cã s-au
hotãrât niºte lucruri motivate, susþinute, cu interpretarea cea mai justã a lui Hristos. În Duhul
Sfânt, cã de aia a apãrut ºi „pãrutu-S-a Duhului
Sfânt ºi nouã”, se prevedea în încheierea activitãþii sinodului. Aºa cã, dacã se discutã altceva,
nu recunoaºtem ca valabil.
Ce pot sã spun eu? Pentru cã a sosit aici
un preot – noi avem hramul la 15 august. ªi s-a
întâmplat sã fie ºi ziua mea de naºtere... Stareþa
a dat o masã festivã la casa unde sunt arhiereii,
acolo. Era ºi mitropolitul Serafim care e acum
de la Nürnberg, care mi-e fiu de mic... Erau cam
la vreo treizeci de persoane distinse din Constanþa, relaþiile cu mãnãstirea, lume distinsã.
Aproape-i cunoºteam pe toþi, îi ºtiam. ªi a apãrut
un preot de la Paris, român. S-a prezentat, pânã
a dat ºi de mine. Eu, mai mititel, eram prin capul
mesei, pe acolo, zic: „Arsenie.” „Arsenie? Pãrin-
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tele Arsenie? Pãrintele Arsenie?” S-a speriat
numai de nume! Dar stai sã vedeþi, cã nu s-a
terminat. ªi ce zice pãrintele, ºtii, ca ºi cum eu
reprezentam toatã istoria creºtinismului... Aºa-i
frumos: orice creºtin reprezintã pe Hristos. Am
terminat! Întru totul! „Ce sã spun Apusului din
partea pãrintelui Arsenie?”, [zice – n.n.] el. Zic:
„Sã vinã la Rãsãrit, fãrã condiþii ºi smeriþi! Îi primim cu toatã dragostea!”
Mai mult decât ei, noi dorim sã ne împãcãm.
Dar numai în adevãr. Dar dacã nu, Hristos S-a
dus... ªi cu trãdarea lui Iuda, ºi cu lepãdarea lui
Petru, nu s-a oprit învãþãtura creºtinã. Dar nu
s-a putut, vezi, fãrã intemperii, fãrã valuri, fãrã
cruce. Nu se poate. Dar astea-s accidente, dar
învãþãtura rãmâne învãþãturã întreagã. Unde
eºti, trãieºti întreagã învãþãtura. Cã poate ataca
adevãrul... Duhul Sfânt suferã... pentru cã se
trec cu vederea amãnunte care sunt importante,
pentru cã dau formã adevãratã a tot ce vrei sã
spui. Cã, dacã nu vezi unele lucruri de formã,
se aduc mari neajunsuri de fond.
ªi ãla tot începea sã mã atace. Zic: „Ascultã,
pãrinte”, i-am spus eu. Zice: „Pãi, au dreptate,
pãrinte!” Zic: „ªi dracul zice cã are dreptate!
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Dracul zice cã e Dumnezeu, susþine cã e Dumnezeu, uitã-te la el!” Scuipat, amãrât, bãltãþit, de
orice creºtin, de un firav, de o fetiþã – de Sfânta
Iustina, fecioara, ºtii, care l-a fãcut praf! –, el
zice cã-i Dumnezeu! ªi dracul zice cã-i Dumnezeu.
Are dreptate? ªi i-am mai spus ºi cã Napoleon
a omorât un demnitar. ªi i-a spus unul: „Sire, pe
lângã marea crimã pe care ai fãcut-o, ai fãcut
una mai mare: ai comis o nedreptate!” Asta era
mai important decât moartea ãluia! Adevãrul
trebuie apãrat cu orice chip. Adevãrul trebuie
apãrat. Sã se facã sinoade dupã sinoade, sã
apere adevãrul. Dar nu se poate face un alt sinod
sã apere adevãrul, pentru cã adevãrul e deja...
stabilit. Mai vrei sã adaugi ceva? Nu putem...
Vezi, asta este: cã noi suntem oameni creaþi de
Dumnezeu perfecþi. ªi cu trupul, ºi cu sufletul.
Dar dacã n-am avea o ureche? Suntem ciungi,
nu mai suntem întregi. Cum ne-ar sta, mã rog,
domnilor? Cum ne-ar sta fãrã o ureche? Nu se
poate decât sã apãrãm ceea ce a fãcut „Marele
Meºter”, întreg, ãsta e adevãrul. Sã ne þinem
de Bisericã, sã ne þinem, sã ne facem crucea
cum trebuie. Nu vedeþi ce mascaradã? A schimbat crucea! Asta avea o semnificaþie: Sfânta
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Treime, cu toatã înãlþimea, toatã adâncimea, toatã
lãþimea. Fuge dracul de cruce, nu fuge de... Cã
s-a pus o problemã: dupã Înviere, în lumea credincioºilor – vã daþi seama, câtã era! – a apostolilor, ºi ãºtia, o mare feerie, o mare bucurie!
Dar unul era trist. „De ce eºti trist?” „Pentru cã
ºi eu am fãcut minuni, dar pe mine nu m-a rãstignit nimeni”, a zis ãla. Cã dracul a rãstignit pe
cine-l ataca pe el. Adicã atacã acolo unde este
adevãrul. Asta-i! ªi dacã atacã adevãrul, intrã
cu pãlãria în cap în altar, protestanþi, nu ºtiu ce,
cã suntem împãcaþi. Dar n-au venit sã spunã:
„Dom’le, renunþãm la...” Noi suntem de la Hristos,
voi din cât sunteþi? De la 1054! Eh, nu ne pãcãlim! ªi pe urmã, ultimul argument: nu numai asta,
dar suntem ºi gata sã murim pentru ce vorbim!
Adicã suntem gata sã jertfim. ªi nu existã o
moarte fãrã un rãspuns, cu literã mare: Înviere!
– Sfinþia voastrã, s-a fãcut mult caz când a
murit papa [Ioan Paul al II-lea – n.n.], mai ales
la televizor. ªi este o problemã, cã foarte mulþi
oameni se uitã ºi s-a creat aceastã... nu spectacol...
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– ... demonstraþie!
– Aºa! Am vrea sã ne spuneþi un cuvânt
despre acest lucru ºi mai ales cã s-au fãcut chiar
ºi parastase...
– Dragã, eu spun ce-am înregistrat eu, cât
am vãzut, cã eu mã uit, întâmplãtor, ºi la televizor. O demonstraþie catolicã; au profitat de
faptul cã papa, care [pentru catolici – n.n.] era
cerul întreg, care era Dumnezeu întreg, dupã
cum spuneau, [avea – n.n.] infailibilitate... Vor
sã arate catolicismul cât se poate de larg. La o
lume cu înþelegere normalã, întreagã ºi deºteaptã, au pierdut tot, au pierdut ce-au câºtigat,
tot. Cã lumea merge pe poze, pe lumini false,
stinse ºi aprinse. Nu merge pe adevãr întotdeauna. ªi au ameþit întreaga lume cu asta. ªi vor
mai mult decât asta sã facã din el [un sfânt – n.n.].
ªi acuma eu spun ºi rãspund în faþa tuturor, la o
judecatã mare, care va fi: „Oameni buni, ce zice
papa acum, nu ce zicea când trãia?” Care vede
ce realitãþi sunt dincolo de demonstraþiile astea?
Ce trebuia sã... nu vãd? E o demonstraþie catolicã... Însã existã ºi o realitate din care nu poate
sã iasã cu una, cu douã: adicã treaba lui,
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Dumnezeu sã-i ajute, eu sunt creºtin. Eu îmi vãd
de treaba mea, eu sunt ortodox. Atât. S-a fãcut
o demonstraþie nereuºitã. Pentru cã mereu se
gândesc la prozeliþi, la nu ºtiu ce... Ca sã-l
declare sfânt... de toate vor rãspunde!
– ªi mai ales cã s-au fãcut parastase pentru
papã chiar în bisericile noastre!
– Lãsãm la o parte, astea sunt jucãrii!
– Jucãrii, dar au smintit sau au mirat lumea!
– Dragã, asistãm la ele, cã existã draci!
Dacã existã draci, ce te mai miri de ce face dracul? M-aþi întrebat care drac e mândru. Eh, tot
dracul e al dracului, asta e!
– Credincioºii noºtri, când vãd aceste lucruri, îºi pun o întrebare...
– Unii credincioºi, nu [toþi – n.n.] credincioºii.
Ãºtia care sunt ºi nu sunt! Nu îºi pun credincioºii
ortodocºi! „De ce-ai venit, dom’le, sã mã închin
altfel, sã fac altfel crucea?” Asta i-a smintit la
1700... Când au vãzut cã nu pot cu una, cu douã,
cã... nu ºtia multe românul, dar ºtia cum sã
se-nchine! ªi au zis: „Dom’le, închinaþi-vã greceºte, dar þineþi administrativ de noi!” ªi acuma,
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hoþi! Acuma, încet, încet, încet, sunt mai catolici
decât toþi, „ortodocºii” greco-catolici... ªi-ntr-un
fel, sã zic aºa, s-a liniºtit papa [Ioan Paul al II-lea
– n.n.], cã a pus un picior ºi-n Ortodoxie, prin
România, chiar ºi prin Grecia sau pe unde a
putut. Însã adevãrul nu se lasã pãcãlit, dragii
mei. Se lasã, se lasã, se lasã, se lasã... pânã a
treia zi, când... ºi au sãrit pietrele, ºi s-au cutremurat pãmânturile – ºi dã-þi seama ce a fost!
Ce-a fost când a înviat! Ce fericire! ªi ce iad pe
satana! S-a terminat cu puterea lui.
Chiar o fãrâmã de ortodox, acolo unde-oi fi,
dar întreg – cã nu se poate dacã nu este întreg!
Cã dacã o minge nu este perfect rotundã, nu
mai e minge! ªi, când cade, sare în altã parte,
nu mai sare cum sare una care e perfect rotundã. Cã m-au mai întrebat unii, cã am fãcut sport
când eram elev, ce zic acuma despre fotbal. Zic:
„Uite ce este, acuma este un fotbal mult mai iute,
în tehnicã, dar mingea a rãmas rotundã.”
Un condamnat la moarte s-a întors cãtre
împãratul – împãratul l-a primit, credea cã-ºi
cere iertare – ºi i-a spus: „Nu poþi sã-mi faci nimic
dacã mã omori!” Eu rãmân cu ideea mea, cã
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viaþa nu e asta, dragii mei! Asta e pãcãleala pe
care o aduce satana în lume: „Trãieºte-þi viaþa,
în sfârºit, fã ce vrei!” Asta e numai o trecere!
Dar aia e veºnicã! S-a terminat cu timpul. ªi o
sã vadã fiecare, la moarte, þipete, vaiete, cã au
sã vadã dracii faptele lor adevãrate. Judecata
de apoi nu þi-o face el... o faci tu singur, imediat,
mergi judecat! Cã ºtii ce-ai fãcut. Ca sã nu zici
cã þi-a fãcut nedreptate. Singur vezi ce-ai fãcut.
– Sfinþia voastrã, ziceþi un cuvânt de duhovnic pentru aºa-numiþii adepþi ai miºcãrii ecumenice sau pentru cei care fac propagandã protestantã ºi catolicã, poate unii chiar v-au fost fii
duhovniceºti sau i-aþi cunoscut...
– Dragã, nu vreau sã mã prezint eu; vreau
sã-L prezentãm pe Hristos fiecare din noi. Nu
am schimbat nimic, mãrturisim ce ne-a învãþat
Hristos ºi, mai departe, prin apostoli. ªi prin
uriaºii noºtri Sfinþi Pãrinþi.
De aceea, în subînsemnarea canonului 87
al Sfântului Vasile spune cã orice cuvânt al
Sfinþilor Pãrinþi are putere canonicã. Va sã zicã,
sunt mii de ani, mii de exemplificãri, mii de învieri,
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mii de adevãruri difuzate; va sã zicã: ce mai poþi
sã mai zici? Decât ambiþie proprie... De organizat aºa, cum au zidit, au construit, aºa... cã
toate astea vor cãdea, toate. Pentru cã templul
este omul. Pentru cã un oarecare a spus cã,
dacã-i iei pielea omului, nu mai existã. E o mare
greºealã! Trupul e un templu! Trupul e creat de
Dumnezeu cu mare rost. Nu bem noi lapte nu
departe de coada vacii, dacã e vorba? Nu e
inima noastrã locul unde Se poate aºeza
Hristos? Nu trupul ãsta primeºte sfânta împãrtãºanie, care înseamnã Dumnezeu, Dumnezeu,
Dumnezeu, Dumnezeule? Nu? Trupul acesta
este o lume întreagã, privindu-l, gândind cine
l-a zidit ºi pentru ce l-a zidit. L-a zidit, ãsta e
argumentul, spre chip ºi asemãnare, nu dintr-un
cuvânt.
Asta aº spune-o: sã-ºi pãstreze practica
ortodoxã, acolo unde e... Sigur cã te îndeamnã
la jertfã, cã nu se poate fãrã cruce. Asta e o
enorm de mare greºealã, sã crezi cã fãrã valuri
ai sã treci marea, cã ai sã treci... cum a spus
Hristos: „Vreþi fãrã valuri? Vreþi fãrã cruce?”
„Cine fuge de jertfã, de cruce, fuge de Hristos”,
zice Sfântul Teodor Studitul, ºi fiecare poate sã
spunã lucrul ãsta.
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Nu se poate fãrã a nu renunþa la ceva în
favoarea adevãrului, cã numai aºa ai un nume
ºi-o identitate! Dacã trãieºti adevãrul, unde eºti,
ºi sã-l aperi cu jertfã. De exemplu, au fãcut-o
apostolii ºi mucenicii noºtri, toþi. Mai mult decât
atât, dupã sute de ani, pânã pe vremea lui
Constantin cel Mare au fost peste zece milioane
de mucenici. Vã daþi seama ce jertfe erau.
În Roma necreºtinã, singura distracþie era
mersul la arenã, unde îi mâncau leii pe creºtini.
Ce spectacol! Ce plãcere sã vezi cum îl mãnâncã leii pe fratele tãu! Dar vã daþi seama ce sufereau creºtinii? ªi nu se lãsau deloc! ªi, dupã
douã mii de ani, sã ne lãsãm acuma? Ia uite!
Da... Sã vinã sã-mi taie capul, n-am cum sã mã
apãr. Mãi, fraþilor, dar ce te faci dacã nu-þi taie
capul sau dacã-þi taie capul ºi eºti necredincios?
Nu putem sã ne jucãm cu adevãrul. Adevãrul
înseamnã veºnicia noastrã albã permanentã.
E posibil s-o cucereºti. Dumnezeu va trece peste
foarte multe slãbiciuni omeneºti. Dar ridicã-te
ºi recunoaºte: „Doamne, Doamne!...” N-ai
dreptul sã zici: „Dacã eu l-am creat, profit de
momentul ãsta.” Cã Dumnezeu creeazã prilejuri
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sau, dacã s-a creat prilejul ca sã poatã sã te
modeleze, ce face El, mântuindu-te pe tine?
Nu existã nimic, nu existã niciun fel de loc,
de împrejurare, sã n-aibã un sens anume. ªi
niciodatã nu-i cineva degeaba lângã tine. Suntem încadraþi în aºa fel ca noi sã ne mântuim,
sã fim ajutaþi. Un duºman dacã e lângã tine, ai
ocazia sã te-ncununezi. Sau sã-l foloseºti, dacã
nu poþi, dar sã te-ncununezi cã-l suporþi. Cã nu
existã duºmãnie, asta a creat-o satana, nu e
creaþie. Iubirea e criteriul de judecatã. ªi toate
vor cãdea. Putem noi sã mistificãm, sã cioplim
altceva din Cel ce a spus „Eu sunt Cel ce sunt,
Eu sunt Judecãtorul la Judecata de apoi!”?
Putem noi sã zicem altfel? Omule prost!... Ai
vãzut ce spune: „Dintre douã care sunt la moarã,
una se ia, una se lasã... unul se ia, unul se lasã.”
Aceeaºi treabã o fãceau, dar unul credea, unul
nu credea. Adicã, dupã adevãr. ªi acuma, eu
aº pune o întrebare tuturor duºmanilor Adevãrului, ºi ai mei, ºi ai tãi, ºi ai... Am dreptate sau
n-am dreptate? Judecând... mã apãr cu istoria,
mã apãr cu Hristos: „Îndrãzniþi, Eu am biruit
lumea!” E permis lucrul ãsta, sã suferi pentru
adevãr, e o mare încununare. O veºnicã încu-
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nunare. ªi o încununare care te încununeazã
în continuare în Împãrãþia lui Dumnezeu. Ei, ce-o
fi acolo... Dar ºtim cã e ceva dincolo... extrem
de plãcut, care e dincolo de înþelegerea noastrã
mãrginitã, în dimensiunea de oameni în care ne
gãsim...
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„Cu o moarte toþi suntem datori,
dar una-i ortodox sã mori,
alta-i ecumenist vândut”
(interviu realizat de monahia Fotini1)

1

Apãrut în revista Atitudini, nr. 3/2009, pp. 6-9.

– Pãrinte Arsenie, ni se spune în ultima
vreme de cãtre înalþi prelaþi cã nu mai avem voie
sã folosim cuvintele „eretic”, „papistaº” ºi cã ar
trebui sã redefinim dogmele, ca sã ne aliniem ºi
noi Constituþiei Uniunii Europene. Cum vi se
pare lucrul acesta?
– Uite, domnule, parcã de la Uniunea Europeanã ne tragem! E foarte grav cuvântul eretic,
nu poate sã fie rãtãcire în învãþãtura creºtinã…
ªi cu ce sã înlocuim cuvântul eretic? Parcã noi
am fãcut cuvântul acesta! L-au fãcut Sfinþii
Pãrinþi – ºi cine atacã problemele de dogmã
cade în erezie. Iar ãºtia au atacat cu Filioque,
Crezul a fost schimbat, iar papa, nu cu mult timp
în urmã, a declarat cã singura Bisericã este Biserica Catolicã… O mare greºealã tacticã din punctul lor de vedere… Cum sã zic, dacã a schimbat
Crezul ºi s-a umplut tot Occidentul de infailibilitatea papalã, acum vrea sã se reverse ºi în tot
Rãsãritul? Eu uite ce vã spun: Biserica i-a dat
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anatemizãrii pe toþi cei care n-au respectat niºte
lucruri, la toate Sinoadele Ecumenice. ªi peste
tot a anatemizat patriarhi ºi alþi oameni din Bisericã ºi peste tot în istoria Bisericii au fost astfel
de exemple. Anatema ºtiþi ce înseamnã? Despãrþirea de Dumnezeu, unirea cu satana ºi
intrarea în iad de pe pãmânt; aceasta este cea
mai gravã pedeapsã pe care a dat-o Biserica –
anatemizarea. Sã avem o poziþie de eroi, nu de
milogi.
– Care trebuie sã fie atitudinea noastrã de
mãrturisire? Cum pot fi niºte oameni simpli, care
nu cunosc dogmele ºi nu ºtiu cum sã apere adevãrul, eroi?
– Nu trebuie multã teologie ca sã fii erou,
trebuie cu multã fermitate sã spui simplu: „Noi
nu ne facem eretici.” Ce au zis Sfinþii Pãrinþi,
acela-i adevãrul pe care-l credem ºi noi, cãci,
dupã învãþãtura catolicã, Sfântul Duh ar fi nepot
al lui Dumnezeu – ei asta mãrturisesc în Crez,
de fapt – ºi sãrmanii oameni nu ºtiu nimic, pentru
cã preferã sã fie milogi decât eroi care cautã sã
afle adevãrul. Noi rãmânem la Crezul nostru, la
Sfânta noastrã Bisericã Ortodoxã. Nu trebuie sã
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cãutãm noi mucenicia. Nici Mântuitorul nu a vrut
sã ia crucea, dar, dacã i-a dat-o, a luat-o ºi n-a
mai lepãdat-o. Dar n-a zis ca ei. Sã spunem aºa:
„Nu, domnule, eu sunt ortodox ºi nu am
încredere în papistaºii ãºtia.”
– Cum sã creãm o atitudine la nivel de mase
atunci când este multã dezbinare ºi între noi,
ortodocºii?
– Ca sã creãm o unitate între noi, trebuie
sã ne aºezãm pe o relaþie de poziþie cu veºnicia.
Voi nu vã daþi seama, cercetând adâncul canoanelor, însemnãrile ºi subînsemnãrile lor, cât este
de grav sã faci altfel decât a hotãrât Biserica,
prin Sinoadele Ecumenice. Dacã vom acþiona
în conformitate cu canoanele ºi învãþãturile
Pãrinþilor, atunci vom crea ºi unitate, dar aºa,
dacã ascultãm mai mult de pãrerile organizaþiilor
mondiale de azi, nu are cum fi. Dar nu se poate
nici fãrã cruce. ªi ºtii ce înseamnã cruce? Sã-þi
iei ce nu-þi convine. ªi toatã frumuseþea Învierii
Mântuitorului, dacã n-ar fi fost crucea, nu era
aºa de grozavã. Întâi e munca ºi apoi roada
muncii. Suntem în starea de efervescenþã, adicã
de mãrturisire. Mãrturisirea noastrã trebuie sã
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constea în adevãr. Dacã îþi zice cineva „întovãrãºeºte-te cu mine!”, sã te gândeºti mai întâi:
„Dar tu cine eºti? Dacã te închini ca mine, ortodox, atunci sunt ºi eu cu tine.” Dar catolicii au
schimbat crucea… cã se temeau ca nu cumva
sã mai fie ceva din practica ortodoxã, cã asta
are o semnificaþie, crucea – toatã înãlþimea
Tatãlui, toatã adâncimea Fiului ºi toatã lãþimea
Sfântului Duh – aceasta este invocarea Sfintei
Treimi. La catolici nu ºtiu dacã mai fuge dracul
de cruce. E limpede, asta nu este o problemã
grea. Mântuitorul a zis sã nu facem schimbãri
de dogme cum ne vine nouã pe chelie, cã oricine ne-ar porunci, înger de sus de ar fi, dacã ne
învaþã altfel decât ne învaþã Evanghelia ºi Sfinþii
Pãrinþi, nu avem dreptul sã ascultãm – cãdem
sub anatema. Nu este o întrebare grea, dar este
auzitã greu. Ce teolog poate sã-þi spunã sã faci
crucea altfel, sã asculþi de cutare, ºi nu de Crezul
fixat la Sinoadele Ecumenice? S-au gândit ei la
1054 sã schimbe hoþeºte Crezul! Ei au fost daþi
anatemei ºi rãmân aºa pânã când revin la
aceste adevãruri. Adevãrul trebuie apãrat,
argumentul suprem este cã cu o moarte toþi
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suntem datori, dar una-i ortodox sã mori, alta-i
ecumenist vândut.
– Cum vedeþi situaþia actualã, în care Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a trecut cu vederea aºa de uºor problema împãrtãºirii mitropolitului Nicolae Corneanu la greco-catolici ºi doar
IPS Bartolomeu Anania a opus rezistenþã, ºi
niciun alt ierarh nu l-a urmat?
– Nici pe Hristos nu L-a urmat nimeni, dar
El a biruit. Aºa ºi Anania a biruit. Adicã ne-au
minþit o datã cu greco-catolicii la anul 1700, ºi
aºa vor ºi acum. Ãsta-i dracul, acesta-i viermele
care roade Ortodoxia. Lor nu le convine sã ºtie
adevãrul, pentru cã adevãrul, mai ales în problema de credinþã, te roade ºi te macinã. ªi cei
mai mari duºmani ai catolicismului tot între catolici sunt. Pentru cã sunt oameni care vãd adevãrul.
Dar la Roma credeþi cã e numai catolicism?
Acolo e ºi masonerie, acesta e de fapt fundalul,
þine Biserica în frunte ca sã poatã cuceri ºi ademeni pe mulþi.
– Ce ascultare trebuie sã facem noi faþã de
episcopii compromiºi?
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– Dragii mei, în ierarhia bisericeascã credinþa
e cea mai înaltã. Nu împãratul sau patriarhul
este cel mai mare, ci adevãrul prezentat smerit.
Smerenia este cea mai mare. ªi s-a fãcut scandal prin sinoade, ºi adevãrul a ieºit lãmurit. Mai
trebuie ºi un pic de scandal, ca sã existe o rezistenþã creºtinã...
– Dar întotdeauna era în sinod câte un sfânt
care sã povãþuiascã poporul credincios, ºi oamenii se luau dupã el…
– Nu trebuie sã cãutãm care este sfânt ºi
care nu, asta Dumnezeu o ºtie. Nu vã pãcãliþi,
adevãrul este numai unul. Ne-a dat Dumnezeu
lingurã nu ca sã o ducem la urechi. Am primit
un telefon de la cineva care îmi spunea cã a
cãzut din pat ºi mã întreba ce sã facã. ªi eu
i-am zis: „Domnule, ai numai douã variante, ori
rãmâi sub pat, ori te sui în pat.” ªi pisica, care
era aflatã sub pat, a zis: „Nu, domnule, eu am
drept de moºtenire, eu aici nu-l primesc. Sã se
suie în pat, pentru cã în pat este nãscut, nu-l dã
nimeni jos.” Dar în pat doar nu poate sã stea,
adicã adevãrul. ªi atunci dracul vine ºi-þi spune:
„Uite, vino la noi, te asigur cã nu te mai deran-
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jeazã nimeni pe veci.” Nu este lucru mic în viaþã
rãul cel mai mic. Adevãrul trebuie apãrat în întregimea lui. Sã acceptaþi sã muriþi. Dacã nu accepþi lucrul acesta, te pãcãleºte uºor. Nu vã
pãcãliþi. Eu n-aº vrea sã fim în foc, dar, dacã
pânã la urmã ne bagã, nu suntem noi vinovaþi.
Mai bine sã arzi în foc decât sã zici ca duºmanul.
Frumuseþea întâlnirii noastre nu mai existã.
– E nevoie de diplomaþie în Bisericã?
– Ce diplomaþie!? E nevoie de þigãnie, mai
degrabã, de târg. Adevãrul e unul. ªi dacã unul
singur þine adevãrul, acolo e Biserica. Nu e
numai o fracþiune din Bisericã, e toatã Biserica.
Aveþi ocazia sã fiþi acel unul. Pe Bartolomeu
Anania îl spovedesc – ºi el este unul din cei care
mai þin adevãrul ºi nu o sã cedeze. Mai spovedesc ºi pe alþi ierarhi ºi, dacã nu fac ce le-am
zis ºi nu þin adevãrul pânã la capãt, o cam slãbesc cu ei. Dar eu nu sunt decât un mic preoþaº
care vrea sã moarã în culcuºul acesta creºtin.
Nu vã jucaþi cu adevãrul. Cã avem impresia cã
murim, dar nu murim. Nu vã temeþi, tatã. Dar sã
ºtiþi cã nu poþi sã aperi adevãrul dacã nu te-ai
îmbrãcat în haina morþii mai întâi. Acum sunt
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semne de sfârºit de veac, ºi dracul vrea sã
schimbe adevãrul. ªi mi se pare mie cã sunt
mai mulþi mireni decât cãlugãri care îmbracã
haina morþii. ªi haina morþii înseamnã sã mori
pentru adevãr. În momentul când aperi adevãrul,
deja eºti pe tine cu haina morþii. Mântuitorul n-a
cedat cu niciun chip, ºi nu o sã ajungem la marea
cinste în care a fost El, de L-au jupuit, de L-au
bãtut, de L-au umilit; vã daþi seama, dracul prinsese momentul. Cine a biruit: cel care a fost lovit
sau cei care loveau? Apostolul Pavel, aceastã
grozavã figurã, spune cã, dacã înger de sus vã
va învãþa altceva, anatema sã fie. Bine, cã unii
vor sã fie ortodocºi ºi sã mai stea ºi la o cafea
sau la masã cu ereticii. Exact ca greco-catolicii
– „închinaþi-vã ca voi, dar sã þineþi administraþia
de noi”. ªi aºa greco-catolicii au fost foarte
catolicizaþi. Acesta e sistemul – ca sã te amorþeascã, sã nu mai vezi, pentru cã neadevãrul în
care ei trãiesc îi mustrã pe dedesubt. Voi nu vã
daþi seama ce durere ai când eºti un om vândut.
Încã o datã vã spun: adevãrul poate fi la unul
singur, ºi sã fii fericit cã eºti singur, cãci cu atât
mai puternic vei fi. Pentru cã, de acum, urmeazã
sã mã ajute Hristos, eu am fãcut tot ce mi-a stat
în putinþã, de acum Hristos va birui întru mine...
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„De ce n-ai iubit?”
(interviu realizat de monahia Fotini1)

1

Apãrut în revista Atitudini, nr. 10/2010, pp. 26-31.

– Pãrinte, cu ce cuget sã ducem o viaþã
creºtinã în aceste vremuri grele?
– A fost întrebat Iisus Hristos: „Ce este adevãrul?” Mântuitorul a spus: „Eu sunt Viaþa. Eu
sunt Calea, Adevãrul ºi Viaþa.” Dacã nu e cale,
nu e mergere. Dacã nu-i adevãr, nu-i cunoaºtere. Dacã nu-i viaþã, nu e vieþuire. Eu sunt Cel
ce sunt. Asta scrie pe aureola Sa [în icoane –
n.n.]. Cât am fost închis la Aiud, 14 ani nu ne-am
vãzut unii cu alþii, ne þineau izolaþi. Mare dar este
sã îl vezi pe celãlalt. Sfântul Macarie cel Mare a
vãzut o cãpãþânã de mort în pãdure ºi a întrebat-o: „Ce ai fost?” ªi i-a rãspuns: „Popã idolesc am fost.” „Voi unde sunteþi?” „În iad”, zice.
„ªi aveþi vreo uºurare?” „Avem, când te rogi tu
pentru Egipt.” E vorba de Macarie Egipteanul.
„ªi ce uºurare aveþi?” „Ne vedem feþele unul
altuia.” ªi eu am simþit lucrul acesta când eram
în închisoare, când ne scoteau la anchetã, ne
dãdeau niºte ochelari de tablã, pe deasupra cu

Z

99

[

sticlã, ca sã parã normal. Mie, la un moment
dat, mi-au dat ochelarii ºi lipsea tabla aia. Dar
nu am spus, cã dacã spuneam, mã omora pe
loc. Am tãcut, dar, ducându-mã el de braþ, am
vãzut înaintea mea la vreo zece metri cã alt
gardian ducea un deþinut. Ei, am avut o bucurie
deosebitã cã am vãzut pe unul de-al meu. ªi
atunci mi-a venit în minte bucuria de care vorbea
scheletul pe care l-a vãzut Macarie cel Mare.
Nu vã daþi seama ce bucurie este!
ªi omul îºi pierde timpul acesta scump. ªi
moartea nu vine sã-i faci o cafea. Nu-i de glumã.
E o mare realitate. Atunci toatã lumea se grãbeºte. Da-i târziu, degeaba te grãbeºti, totul e
sã pleci la timp. Dacã ai ºti ce te aºteaptã, nu-i
nimic greu. Or, marea bucurie e veºnicã, cãci
spune aºa într-un loc: „Dacã chinurile iadului
sunt la nivelul zilei morþii, e destul.” Cã eºti
conºtient, ºtii ce-ai fãcut, nu mai merge. Spui la
duhovnic un pãcat ºi vii cu o mie de scuze. „Sã
vedeþi, dacã nu era o situaþie care m-a obligat…”
– încerci sã te scuzi, dar moartea nu te aºteaptã.
Gândiþi-vã cã iadul, viaþa, ziua morþii nu sunt pe
o mie de ani, sunt pe veci. Pe veci, dragii mei,
pe veci, cãci spune iar într-un loc aºa: „Dacã
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ºtii cã existã veºnicie ºi nu iei nicio mãsurã,
meriþi sã fii închis în casa de nebuni.” Nu iei nicio
mãsurã, când ºtii ce-ai fãcut? Aºa de uºor te
poþi salva!
– ªi cum putem sã mai þinem rugãciunea?
– Eu sunt întrebat toatã ziua: „Cum sã ne rugãm, cum?” Doamne, Doamne, Doamne, Doamne
dacã zicem, e bun. Pentru cã Dumnezeu nu-i
supãrat pe noi atât de mult, cât pentru faptul cã
suntem nepãsãtori. E supãrat pentru asta
Dumnezeu. Eu v-am fãcut ºi la Mine nu vã
gândiþi. Eu vã iau, Eu vã fericesc, Eu vã judec,
nu vã gândiþi ºi la Mine deloc? Aceastã nepãsare
Îl doare pe Dumnezeu. Ca orice mamã cãreia
nu-i plânge copilul deloc ca sã-i dea þâþã. Ei,
nepãsarea asta e foarte dureroasã. Unde-i
iubirea autenticã? Întrebarea este: „De ce n-ai
iubit?” Rãspunsul e limpede: „Pentru cã am urât,
am duºmãnit” – ºi asta este ceea ce ai bãgat în
traista veºniciei tale. Trãistioara aia micã, nici
aia nu e plinã; din ea te hrãneºti o veºnicie
întreagã, cu un simplu Doamne, Doamne, Doamne,
Doamne. Nu trebuie sã ne concentrãm pe rugãciuni lungi sau rugãciuni mistice. Aceea este a
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oamenilor mari. Noi suntem viermi, dar poate
nici aºa. Rugãciunea Doamne Iisuse e o rugãciune foarte importantã, de mare tainã, dar sã
fie tãcutã. Pretinde lucrul ãsta, rugãciunea inimii:
tainã. Dacã se poate, nici tu sã nu ºtii cã zici.
Aºa de tainicã este. Ai rugãciuni,Tatãl nostru, ai
psalmi. ªi, dacã nu taci, ai vorbit faþã de tine
însuþi, cã eu suflu ºi rãsuflu. Dar nu te-ai întrebat:
„De unde e puterea aceasta?” Rugãciunea inimii
e o rugãciune foarte importantã ºi foarte bogatã,
foarte înzestratã, dar tainicã. Dacã ai vorbit [cu
alþii despre faptul cã o zici – n.n.] este egal cu a
mâna oile la un cioban. Dar ãla ºtie de ce le
mânã, tu nici nu ºtii ce faci. Am auzit ºi eu ºi zic
cã e ceva decât nimic; dar tu eºti departe de
nimic. Rugãciunea inimii e viaþa ta: sufli ºi rãsufli.
Nu se vorbeºte. Prezinþi acest lucru, intri într-o
intimitate cu divinitatea: Doamne Iisuse, Dumnezeule, miluieºte-mã pe mine, pãcãtosul! Dar eu
am redus-o pânã zic aºa: Doamne, Doamne,
Doamne. Nu merge sã pãcãleºti. Spun Doamne,
Doamne, dar pe toate fibrele, nu pe unde trece
sângele vieþii, ci sângele nevãzut; nu sângele
roºu, ci sângele duhului. Sã-mi spuneþi unde
greºesc ºi mã corectez. Cine poate sã se plângã
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cã nu a ºtiut? N-ai ºtiut cã bat clopotele? Te
întreb: de ce bat? Cheamã viii, plânge morþii ºi
opreºte viforniþa. La o conferinþã m-au întrebat
ce melodie îmi place. M-am pus în situaþia sã
nu ºtiu ce sã rãspund, cã nici de astea de-ale
lumii nu ºtiam sã zic o melodie, alte lucruri nu
ºtiam, ºi mi-a dat în minte: „Bãtaia clopotelor
îmi place, domnule!” E o melodie cu semnificaþie,
nu-i o melodie pe pielea goalã, aºa, cum se obiºnuieºte la discoteci. Am auzit ºi eu, scuzaþi-mã,
cã aºa-i pe acolo. Sã nu socotiþi cã sunteþi fiinþe
neînsemnate ºi cã rugãciunile nu vã sunt auzite.
Niciun pui de gãinã nu chiuie degeaba, cloºca
imediat e acolo, atentã. Aveam la mama acasã
o cloºcã, ºi a ieºit un pui negru. ªi-l bãtea cloºca,
ºi eu aveam necaz pe cloºcã, fiindcã nu creºtea
puiul ãla. L-am prins, l-am mângâiat, dar el, mititelul, tot la cloºcã se ducea, la mama lui. Aºa
îmi zicea mãmica mea: „Numai mamã sã nu fii.”
Te-a obligat, îl suporþi aºa cum este, cã-i al tãu.
Dar el are legãtura cu mama lui din pântece. El
n-are conºtiinþa raþionalã, el are conºtiinþa instinctualã. El o intuieºte ºi o cunoaºte pe mamã cu
intuiþia din pântece. Am vãzut un copil care urla
de speria tot cartierul. Toatã lumea îl lua în braþe,
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ºi nu tãcea; când a venit maicã-sa, a tãcut imediat. Îl cunoºtea din pântece. Am avut un câine
orb. Într-o searã, am deschis poarta eu, am ieºit
la aerisire, aºa, ºi un câine cât un mãgar de mare
a sãrit la mine, în stradã. Fãrã sã ºtiu cã ºi câinele meu era alãturi de el acolo ºi cã ºtia cã eu
sunt pe acolo. A ieºit neºtiut de mine din culcuºul
lui ºi s-a repezit la câinele acela. De ce l-a apucat
nu ºtiu, dar urla câinele ãla ºi ãºtia se rugau de
mine sã-mi chem câinele înapoi. Zic: „Nu-l chem,
nu-l chem înapoi, lasã sã te înþelepþeºti ºi mata.”
Un câine orb care merge pe conºtiinþa instinctualã, aºa-i ºi copilul, el comunicã cu mama din
pântece. Comunicã cu ea, dar în pântece nu
plânge, cã-i dã ce trebuie. Fereascã Dumnezeu
sã-þi baþi mama. Nu se mai pune în discuþie cã
mã iubeºte mama: mã trãieºte. Mama îl supravegheazã când doarme, nu cumva vreun purice
sã-l trezeascã.
– Referitor la educaþia tinerilor, credeþi cã
ar fi viabilã o alternativã de învãþãmânt acasã?
Învãþãmânt creºtin ortodox, ferit de minciunile
de acum din manualele ºcolare.
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– Dar când s-au învãþat neminciuni? Dacã
ai un moment sã spui când s-au învãþat neminciuni, de ce nu execuþi? Dragã, niciodatã nu ai
mai mâncat mâine pentru azi. Azi ai mâncat pentru azi, mâine mãnânci pentru mâine. Dar nu
pot sã spun cã mãnânc mâine ºi pentru azi, aia
nu prea merge. Astãzi trebuie sã auziþi cuvântul
Meu, zice Mântuitorul. Sã nu vã învârtoºaþi inimile voastre. ªi cuvântul e divin, nu e omenesc,
adicã pentru cine vorbeºte, nu pentru cine latrã.
În tot cazul, tot te îngrijeºti de viaþa aceasta, dar
nu dureazã decât astãzi. Mâine nu-i al nostru.
Dumnezeu dispune. Orice clipã o trãim cã vrea
Dumnezeu. ªi când spune: Nu se miºcã fir de
pãr fãrã voia Mea. Pãrul este foarte maleabil.
Dintre toate organele omului, pãrul se miºcã cel
mai uºor, la cea mai neînsemnatã adiere de
vânt. Dar Dumnezeu, ca sã-l asigure, i-a dat
rãdãcina pãrului. Rãdãcina asta este obiectul,
subiectul vieþii noastre. Va sã zicã, tot ce gândim,
Dumnezeu ne guverneazã. ªtie tot, absolut tot,
tot. De ce, de ce aceastã nepãsare? Pe mine al
treilea învãþãmânt mã intereseazã. De ce? De
ce nu ai iubit? Atâta nepãsare! Ce aºteptaþi?
Prepeliþe sã zboare pe sus? Au fost ºi acestea

Z

105

[

niºte adevãruri – prepeliþe fripte. Dar tu nu eºti
evreu, cã numai evreii se gândesc cã au fost
favorizaþi înaintea a toate neamurile; dar ajung
la Rãstignire ºi li se înfundã acolo. Mi-ai mâncat
prepeliþele ºi M-ai pãcãlit.
– Ce spuneþi despre faptul cã mai-marii statului vor sã legalizeze prostituþia ºi drogurile?
– Acesta-i actul de moarte al lor. Fereascã
Dumnezeu! Dar este omul liber sã facã ce trebuie. Nu i s-a dat lingura s-o ducã la ureche, ci
s-o ducã la gurã. Treaba lor. Eu nu fac anchetã.
Eu m-am cãlugãrit. ªi, vã spun sincer, nu mai
pot de bucurie. Am 96 de ani, am fost un bãiat
bogat în viaþa mea, aveam maºinã acum 80 de
ani ºi le-am lãsat cu multã plãcere; sunt acum
fericit. N-am nicio obligaþie, decât conºtiinþa care
mã îndeamnã sã am un act de prezenþã.
– Pãrinte, spuneþi-ne un cuvânt despre cãlugãrie.
– E cel mai minunat lucru în creaþie. În creaþie, nu în lume; peste îngeri. Tãierea voii asta
înseamnã – lupta cu Dumnezeu – ºi trebuie sã-L
biruim. E un paradox. Cum sã-L birui pe Dumnezeu?
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Fãcând ce spune El. L-ai biruit dacã faci ce spune Dumnezeu. Sã fii fericit pentru cã e cel mai
minunat lucru în creaþie. Sfântul Grigorie de
Nyssa spunea despre om cã este copleºitor de
neînþeles. Dumnezeu are taine, necunoscute
nici de îngeri, despre om. Îngerii nu cunosc toate
ale omului ºi diavolul pune râvnã nemaipomenitã
în toatã miºcarea lui, ca sã ne iasã din cap cã
suntem dupã asemãnarea lui Dumnezeu. Treaba
dracului, dar noi aºa suntem creaþi, singuri în
creaþie. Cã îngerii au daruri deosebite, e altceva,
dar chip ºi asemãnare suntem numai noi. Mântuitorul a luat chipul ºi asemãnarea omului, care
înseamnã Dumnezeu vãzut. Dar – culmea! –
culmineazã prin monahism. Aºa cã monahismul
are o comparaþie nemaipomenitã, de neegalat.
Sfântul Grigorie de Nazianz, teologul, are
vorba asta: „De orice cuvânt în plus vom da rãspuns.” ªi, cu atât mai mult, de orice cuvânt ruºinos. ªi zic eu: ºi, cu atât mai mult, de orice cuvânt duºmãnos, stricãcios, tiranic. Omul e fãcut
de Dumnezeu cu chip ºi asemãnare, singur în
creaþie. ªi e destul. Mântuitorul S-a fãcut om,
cã era Dumnezeu. N-a ieºit prin asta din dumnezeire, S-a dus tot la neamul Lui, care-i omul.
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Dar vã spun, culmineazã prin monahism. Monahul se leapãdã de sine. ªi zice [Evanghelia –
n.n.]: „Lasã ºi tatã, ºi mamã, ºi fraþi, ºi surori, ºi
copii.” Plãcerile vieþii le mai sictirim, pentru cã
am apucat pe un drum. Unii zic: „Vorbeºti
degeaba, pãrinte. Viaþa-i alta.” Este, dar sã ºtii
cã eºti cãzut. De unde ai cãzut, prostule? Credeþi
frãþiile voastre cã Adam a fost creat de
Dumnezeu handicapat, cum a dovedit-o? L-a
fãcut [Dumnezeu – n.n.] perfect. Dovada cã el
rezista, ºi când zice dumnezei sunteþi, nu zice
decât cãtre fiii lui Adam. Nu vã descurajaþi de
viaþã, nu faceþi greºeli care nu se mai pot repara.
I-am spus ºi episcopului lucrul acesta: „Mãi, nu
face greºeli sã nu te mai poþi apãra.” Aºa cã sã
mulþumiþi cu faþa la pãmânt cã sunteþi cãlugãri.
E cel mai mare lucru în creaþie. În creaþie, nu în
lume, peste îngeri. Pentru ce greºim, totul se
plãteºte, cã s-a angajat dumnezeirea... Adicã a
greºit Dumnezeu? Adame, ce-i cu tine acolo?
Aºa cã ce mai putem salva este prin monahism.
Uite, vin la mine fete care, dupã ce se mãritã,
zic: „Pãrinte, dacã ºtiam ce mã aºteaptã, nu mã
mai mãritam.” „Nu þi-am spus eu?” Dar nu contam atunci, acum contez. Dar eu vã spun: sunt
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foarte bucuros cã sunt cãlugãr. N-am greºit, chiar
dacã am supãrat-o pe mãmica mea. Dar sunt
liniºtit de strâmbãtatea asta pe care i-am fãcut-o.
I-am spus: „Mãmicã, trebuie sã vinã toþi aici.”
Fãrã sã-mi dau seama cã dialogul acesta l-a
avut ºi Sfântul Ioan Gurã de Aur cu mama lui.
„Vrei sã mã laºi a doua oarã vãduvã?” – i-a zis
ea, ºi el s-a apãrat. Dacã sunteþi nepãsãtori, degeaba. Adicã: „Ce n-am fãcut Eu, zice Dumnezeu,
ca sã vã salvez?” Dar eºti liber. Dracul n-a murit,
adicã nu s-a îndrãcit, pentru cã nu l-a fãcut liber
Dumnezeu, ci pentru cã l-a lãsat liber. ªi asta e
libertatea, ea trebuie aureolatã, nu în nepãsare.
Dar ce ne pasã nouã, cã suntem alãturi de Maica
Domnului. Dumnezeu, la Crãciun, ne-a dãruit pe
Fiul Lui. ªi omenirea I-a dãruit pe Maica Domnului.
Un ucenic l-a întrebat pe pãrintele lui: „Ce e
smerenia?” ªi pãrintele i-a spus aºa: „A te vedea
pe tine sub toatã fãptura, fiule.” Toatã fãptura,
ºi viermele e fãpturã. Cum sã te vezi sub
vierme? Tu, cu nume aºa de mãreþ, cu limba
care vorbeºte, nu numai care muºcã? Da, dragii
mei, dar a avut dreptate bãtrânul, pentru cã viermele îºi cautã viaþa continuu. Nu se uitã la timp,
el îºi cautã viaþa lui ºi ce-i trebuie lui.
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– Cum va rezista neamul românesc?
– Va avea neamul românesc, dupã pãrerea
mea, o mare misiune. De ce? Nu pentru cã am
avut un ªtefan cel Mare în Moldova, un Mihai
Viteazul, pe care-l susþin cu tot sufletul, în partea
astãlaltã, ºi Vlad Þepeº. Nu pentru asta. Ci pentru cã neamul românesc nu a uitat bãtaia clopotelor. Dacã tu cauþi viaþa ca un vierme, primeºte
platã, dar de vierme. E copleºitor, zice Sfântul
Grigorie, cãci învinge aspectele nevãzute ale
vieþii, ale existenþei pozitive ale vieþii. Dacã reuºiþi
sã suportaþi lumea aºa cum e, aþi ieºit din categoria viermilor; intraþi în categoria omului. ªi nu-i
uºor. De aceea am vrut sã vã vãd ºi eu, ca sã
vã trãiesc. Cã nu-i de-ajuns sã mã iubeºti, trebuie
sã mã trãieºti. Orice român are o miºcare interioarã trecãtoare, dar o are când aude bãtaia
clopotelor. Pentru cã România nu a dus niciodatã un rãzboi de avangardã, adicã de înaintare,
ci de avanpost, de apãrare. Avem voie sã ne
apãrãm. ªi Þara Româneascã nu a vrut nicio
palmã de pãmânt sã ia de la vecini. Atacatã din
toate pãrþile: ba de unguri, ba de ruºi, ba de turci
ºi de greci. Toþi vor sã tragã de noi.
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ªi a trecut odatã un grup cântând, nu în cuvinte româneºti, ci ungureºti, ºi era ºi un oarecare Otto, cu care fãceam fotbal împreunã. „Mãi,
Otto, tu eºti ungur?” „Da!” – aºa cu emfazã la
mine. Aþi uitat cã sunt ºi eu român. ªi m-am suit
pe banca aia ºi am vorbit o jumãtate de zi ºi
m-au fãcut primar în oraºul ãla. În trei zile am
scos toþi ungurii de-acolo, asta am fãcut în primul
rând. Cu nicio condiþie, nici nu am vrut sã stau
de vorbã. M-au dat în judecatã. Revenise axa:
Budapesta, Bucureºti, Zãrneºti. Bineînþeles cã
nu m-am jucat cu viaþa mea, dar aveam o rãspundere de român. M-au condamnat, bineînþeles, dar nu s-a aplicat. Asta era la Braºov. Dar
pe urmã i-am pus ºi eu în miºcare. La proces a
venit o parte din oraº, plus cetãþile de-acolo.
ªi-am zis: „Mi-am fãcut datoria.” ªi m-a luat Aiudul.
Deci pregãtiþi-vã sã rezistaþi unde nu vã e voia,
printre pietre. Dragii mei, trebuie sã alergãm
dupã douã lucruri. De ce Mântuitorul a spus sã
fiþi înþelepþi ca ºerpii? De ce a ales animalul
acesta atât de fioros, de înspãimântãtor, ºarpele? V-aþi gândit vreodatã? ªarpele nu moare,
orice i-ai face, numai dacã-l loveºti în cap. Aºadar, fereºte capul! Fiecare a vãzut un ºarpe ºi
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ºi-a dat seama cã, dacã nu îl loveºte în cap, tot
nu moare, ºi Mântuitorul e capul nostru ºi trebuie
pãzit cum îºi pãzeºte ºarpele capul. Nu fugi la
Hristos, ai pierdut tot! Cine este Hristos? Eu sunt
Cel ce este. El e totul. Deci de aceea sã fim
înþelepþi ca ºerpii. Dar acuma am pus mâna pe
vierme. Ce înseamnã cã am pus mâna pe
vierme? Mã rog sã mã ia ºi pe mine în plimbarea
lui. Sã caut ºi eu viaþa. Sunt cãlugãr ºi, vã rog
sã mã scuzaþi, nu vã invit cã sunteþi neputincioºi,
dar, dac-aþi îndrãzni, e cel mai mare lucru: cãlugãria.

Z

112

[

„Nu-mi pare rãu
cã sunt român”
(interviu realizat de monahia
Fotini ºi rasofora Neonila)1

1

Apãrut în revista Atitudini, nr. 5/2009, pp. 22-25.

– Pãrinte, în aceastã problemã mult controversatã a cipurilor, în care oficialitãþi atât statale,
cât ºi clericale vin ºi ne spun cã aceste cipuri
nu aduc nicio daunã persoanei umane, ce argument trebuie sã invoce simplul credincios în faþa
lor?
– Este foarte simplu. Eu vreau sã mor o
singurã datã, nu de o mie de ori. Eu nu le accept,
pentru cã ar fi o moarte duhovniceascã. Îmi aduc
aminte, eram la închisoare ºi m-au luat din celula
aia acolo ºi se ºtia cã, de regulã, cel pe care îl
lua nu se mai întorcea; ºi a început sã se comunice repede prin morse pe perete cã l-au luat
pe pãrintele Arsenie. Dar, de fapt, mã chemase
un colonel ºi ei credeau cã mã omoarã, ºi îmi
dãdeam seama cât de caraghioasã este lumea,
când Mântuitorul spune: „Nu se miºcã fir de pãr
fãrã voia Mea.” În viaþã sã ai o poziþie pe linie.
Adicã drumul cel mai scurt între douã puncte:
nu ocolit, nici frânt, ci poziþia de linie dreaptã.
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Deci asta e poziþia: sã fii pe linia asta dreaptã
mereu. Cât se poate sã nu fii greu în spinarea
celui care te duce, cã cineva te duce. ªi m-a
întrebat colonelul acela: „Cum e cu Dumnezeu?”
Zic: „Ce vreþi sã spuneþi?” „Existã sau nu existã?”
ªi i-am rãspuns: „Nu þi-e ruºine! La întrebarea
asta îþi rãspund mulþi copii din ºcoala primarã.”
Erau zece colonei acolo la Aiud. ªi le mai zic:
„Domnule, n-am vedea, n-am poetiza, n-am versui, n-am înþelege frumuseþea, armonia lucrurilor, dacã nu am fi fãcuþi de cineva superior acestor mari calitãþi.” Ei, dacã porcul nu cunoaºte la
portocale, degeaba îi prezinþi o reclamã frumoasã, care e cu tentã occidentalã ºi orientalã.
Nu e porc cã-l taie la Crãciun, e porc cã-l taie în
fiecare clipã. ªi apoi l-am întrebat: „Dar dumneavoastrã de ce nu credeþi? Ce argumente aveþi?
Eu sunt gata sã mor pentru tot ce spun. Sunteþi
gata sã muriþi pentru tot ce spuneþi? Cã noi nu
putem gândi, miºca spre înãlþimi dacã nu pui ºi
problema morþii mai întâi.” Morþii nu poþi sã-i faci
o cafea, e o mare realitate pe care lumea o
neglijeazã sau cel puþin ºtie cã nu vine nici azi,
nici mâine, nu se ºtie [când vine – n.n.]. Nu se
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riscã când e vorba de veºnicie niciodatã. Dacã
e o punte peste o prãpastie, dar acoperitã cu
frunze, ºi vine unul ºi-þi spune „Domnule, nu te
culca alãturi, cã e prãpastie!”, dar un milion de
inºi spun „Nu-i adevãrat!”, de care þii cont? I-am
scris Preasfinþitului Varsanufie: „Orice clipã poate
sã fie un timp ºi orice suspinare poate sã fie o
rugãciune.” Nu existã un timp cât de scurt sã nu
poatã fi controlat ºi binecuvântat de Dumnezeu.
ªi a fost întrebat Iisus: „Care-i calea?” „Eu sunt
Calea, Adevãrul ºi Viaþa.” Dacã nu e cale, nu e
mergere. Dacã nu-i adevãr, nu-i cunoaºtere.
Dacã nu-i viaþã, nu-i vieþuire. El era tot. „Eu sunt
Cel ce sunt.” „Fãrã de Mine nu puteþi face nimic.”
Mã jupuiþi, faceþi ce vreþi, dar acesta e adevãrul!
Nu accept sã-mi pierd libertatea cu care m-a
creat Dumnezeu pentru cipul vostru!
– Cum sã facem demersul, ca mãrturisire
în faþa Cezarului?
– În faþa Cezarului sã spuneþi asta: „Omorâþi-mã, cã eu nu pot fãrã cruce!” Nu se poate
fãrã cruce. Toatã frumuseþea Învierii Mântuitorului
n-ar fi fost aºa de grozavã dacã n-ar fi fost
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crucea mai întâi. Nu vã înºelaþi! „Cine fuge de
cruce fuge de Dumnezeu”, spune Sfântul Teodor
Studitul. Nu se poate fãrã jertfã.
– Pãrinte, statul acesta vrea sã scoatã Adevãrul din oameni, vrea sã le scoatã oamenilor
crucea ºi icoana din casã. Ce sã facã monahii
ºi duhovnicii ºi ce sã facã poporul, când senatul
s-a pronunþat pentru introducerea acestei legi a
actelor biometrice?
– Când vine lupul sã te atace, ai libertatea
sã te aperi. Nu întindem mâna: „N-ai voie sã
intri!” Te lupþi cu el, ºi poate sã cadã el; eºti în
legitimã apãrare. Trebuie sã aperi adevãrul, dar
cu strategie, pentru cã, dacã lupta este lipsitã
de strategie, te calcã în picioare. Noi suntem
niºte inºi fãrã valoare, dar unitatea noastrã poate
avea. Noi ar trebui sã ne bucurãm cã trãim niºte
vremuri ca acestea de cruce. Vorbim mereu de
cruce, dar crucea înseamnã sã iei ce nu-þi convine. Trebuie apãrat adevãrul. Cuvântul acesta
al Mântuitorului: „Fiþi înþelepþi ca ºerpii…” De ce
a ales jivina asta ca înþeleaptã? E odios, dar
Hristos a spus-o cu rost. ªarpele, oricât l-ai tãiat,
nu moare, dar dacã îl loveºti în cap, moare. ªi
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capul este Hristos. Noi trebuie sã-L pãzim pe
Hristos cu orice chip, sã nu fie lovit. Cã noi numai
datoritã capului trãim. El e Calea, Adevãrul ºi
Viaþa.
– Vorbeaþi de strategie, cum sã înþelegem
strategia?
– Sã fim uniþi, cã, dacã eºti singur, te calcã
în picioare, dar dacã sunt mulþi… Ei nu sunt
proºti. E un comandament pe undeva, de comandã lucrurile astea, în frunte cu dracul. I-am
spus pãrintelui Justin cã a dat bãtãlia prea devreme, dar eu nu am fost împotriva lui. Pãrintele
Justin a tras un clopot ºi s-au trezit toþi adormiþii
neamului. Bine a fãcut! Dar cei de aici m-au dat
la Radio Dobrogea, în tot felul, cum le-a convenit
lor, aºa încât eu sã par cã aº fi împotriva pãrintelui Justin. Dar i-am ameninþat ºi eu ºi le-am
zis cã eu nu þin de Constanþa, þin de Bucureºti.
– Dar cum sã perceapã credincioºii faptul
cã purtãtorul de cuvânt al Patriarhiei a spus cã
nu vede niciun pericol ºi cã el e primul care îºi
pune cip [în acte – n.n.]?
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– O mare greºealã tacticã a fãcut. O mare
greºealã! Dar nu Stoica e sinodul ºi poziþia Bisericii.
Adevãrul este unul singur; unde e adevãrul,
acolo e toatã Biserica, nu e o fracþiune de Bisericã.
Dacã tu eºti singurul care susþii adevãrul, toatã
Biserica e cu tine.
– Sfinþia voastrã cum vedeþi lepãdarea prin
acest cip?
– Încã nu e lepãdarea cea desãvârºitã. Dar
este începutul primejdios al acelei lepãdãri, din
care nu vei mai putea ieºi mai târziu. Deocamdatã s-a arãtat numai un 6, dacã înþelegeþi, ºi
mai urmeazã încã doi. Toate sunt bune – cã se
separã adevãrul de minciunã. Dar duºmanul,
nu vedeþi? Atacã tocmai lucrurile esenþiale care
þin de viaþa aceasta socialã: paºapoarte, carnete
auto, buletine. De aceea nu este acceptabil sã
intri în luptã fãrã gândul morþii, al jertfei, al crucii.
Or sã mai cadã din noi. Cum o vrea Dumnezeu!
Eu m-am pronunþat, bineînþeles, cu gând smerit,
cã nu sunt Mafalda: nu accept aºa ceva! Cãci
bãtãlia s-a dat ºi de sârbi, ºi de greci, dar cu
instituþiile s-a dat…
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– La noi ºtiþi cum e cu instituþiile…
– Tu eºti o instituþie dacã stai bine în adevãr!
Nu-mi pare rãu cã sunt român. Felul cum pui
problema ar pãrea cã românii sunt proºti. Uite
cã nu sunt proºti! ªtiu sã reacþioneze ºi mã bucur
foarte mult, chiar dacã generaþia aceasta nu mai
are forþa generaþiei trecute. Îmi amintesc pe
vremea lui Carol al II-lea, eu am dat bãtãlia asta
de jos. Eram de faþã când regele a vrut sã punã
mâna pe Garda de Fier ca organizaþie ºi oferea
fel de fel de lucruri. ªi Codreanu nu era de acord.
Noi nu eram ca niºte politicieni. Eu eram un
copil, la douãzeci ºi ceva de ani, doritor de luptã
pentru frumuseþea unui adevãr, în fruntea cãruia
se afla Arhanghelul Mihail. Eu eram împotriva
sângerãrii. Dar nu contam eu. Eu eram un scuipãþel acolo, dar trãiam. ªi uite cã Dumnezeu nu
m-a lãsat. Pentru cã am învãþat troparul Sfântului
Arhanghel Mihail de când eram mic. Codreanu
era un om cinstit, un mare erou. Am stat cu el
mult de vorbã ºi am fost prin tabere, dar ne mai
ºi contraziceam. Adicã nu eram pentru poziþia
asta exclusiv militarã într-o problemã ºi cu
nuanþã politicã, dar ºi spiritualã. Uite, vã spun o
situaþie: cum era sã-l dea jos pe regele Carol.
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Am provocat o întâlnire pe Calea Victoriei în
Bucureºti, eram pânã la nouã inºi, atât. ªi am
început sã cântãm cântece legionare pe Calea
Victoriei. ªi, vã daþi seama, s-a adunat lumea,
încât nu se mai vedea de lume. ªi era unul mai
plinuþ acolo, ºi s-a ridicat la tribunã: „Cum sã
strig?” ªi i-am zis: „Jos regele Carol al II-lea,
trãiascã regele Mihai! Ura!” ªi acela a zis invers.
ªi a zis „ura” când nu trebuia ºi „huo” când
trebuia. ªi atunci mã gândeam: „Ce sã fac eu?”
ªi am zis: „Daþi-l jos!” Acum, eu fiind mai mititel,
m-au ridicat repede pe mine. Am luat cuvântul,
am liniºtit poporul ºi am zis limpede cu intenþia
sã repar ºi greºeala care se fãcuse în clipa aia.
Lumea a zis cum am zis eu. ªi am zis: asta e
lumea! Apoi ne-am retras la un hotel sã vedem
ce zice presa. ªi au apãrut niºte articolaºe, dar
mititele – ceea ce însemna cã le era fricã ºi celor
de la presã. Noi speculam lucrurile acestea. ªi
am recurs la un lucru de mare risc. Am luat trei
maºini ºi am început sã strigãm prin faþa palatului: „A abdicat regele! A abdicat regele!” ªi am
strigat pânã când, într-adevãr, a abdicat regele!
ªi, cu o astfel de ediþie specialã, vã daþi seama
ce era pe noi! Eram în maºinã cinci inºi: un avo-
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cat, doi doctori… ºi ne-am hotãrât sã mergem
la Vãcãreºti, sã cerem rugãciune la Arhanghelul
Mihail. ªi era destul de închis ca drum. … ªi am
ajuns la Vãcãreºti. Acolo era lacãt, era poartã,
dar bãteam în poartã ca niºte stãpâni. Ne opreºte
paznicul sã-i spunem cine suntem. ªi am luat
eu comanda. „Domnule, a biruit Garda de Fier.
Deschideþi-ne sã ne închinãm aicea, sã facem
altar la Vãcãreºti, nu închisoare de deþinuþi!”
A pus mâna pe telefon ºi ne-a deschis imediat
civilizat. ªi era un deþinut acolo, un singur
legionar. ªi zice: „Nu te scot de aici!” ªi l-am
scos, a doua zi, bineînþeles. ªi eu stãteam în
Zãrneºti, Braºov, unde am fost ºi primar. ªi când
am ajuns de la Vãcãreºti înapoi în centru, nu
mai încãpeai de cãmãºi verzi. Toþi s-au dat jos.
Eu am refuzat sã mã dau. ªi am bãgat la cap.
Toþi acum erau legionari, dar de formã. De unde
or fi scos cãmãºile alea verzi în câteva ceasuri,
nu ºtiu! ªi am ajuns ºi la Braºov, ºi am dat ordin
sã dea raport în garã. Sã fie ºi o manifestare
vãzutã, ca sã putem face un plan de bãtaie.
Când am ajuns în garã la Zãrneºti, nu era niciun
om. ªi m-au informat unii cã pe terenul de fotbal
s-au adunat. ªi am ajuns pe terenul de fotbal.
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Tot orãºelul era adunat acolo; pe marginea ºi
pe mijlocul terenului erau legionarii ºi veniserã
sã dea raportul. Dar nu îi cunoºteam. ªi m-am
învãþat minte de la Bucureºti. Nu le-am dat
atenþie, i-am împrãºtiat, i-am gonit. „Nu vã
cunosc pe voi!” Nu faci armatã cu improvizaþi.
Noi purtam cãmaºa verde cu o convingere puternicã ºi nobilã. Am luat comanda cum trebuie. ªi
nu îmi pare rãu. „Aºa credeþi voi, profitorilor?
ªi vã ºi condamn cã îndrãzniþi sã îmbrãcaþi
cãmaºa verde, de care numai aþi auzit ºi voi. ªi,
potenþial, voi aþi fost prigonitorii.” Aºa le-am zis.
ªi homo homini lupus nu mai e valabilã, cum cã
omul îi lup pentru om. Nu, omul e dumnezeu
pentru om de când a venit Hristos. Vedeþi?
Aceasta este strategia! Hai sã intrãm cu niþel
curaj în valorile autentice, care au relaþie cu
veºnicia. Acþionaþi cu strategie! Eu acum nu sunt
aºa de informat ºi nu am o armatã în jurul meu,
cum are pãrintele Justin. Eu sunt singur aici. Dar
puneþi-vã capul la bãtaie! Important e sã stai de
vorbã cu tine în orice clipã. Nu e permis sã nu
ºtii ce ai de fãcut. Poate sunt situaþii sã rabzi,
mergând pe linia unei credinþe trãite. Nu se
miºcã fir de pãr fãrã voia Mea ºi Îndrãzniþi, Eu
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am biruit lumea. Biserica, nici porþile iadului nu
o vor birui. ªi, chiar dacã mori, nu mori, frate!
Ai trecut de la moarte la viaþã! Nu-s cuvintele
mele. ªi aºa este. Acestea nu sunt niºte poveºti,
dragii mei. Repet, moartea nu poþi sã o pãcãleºti
cu o cafea. Moartea e o mare realitate. Iadul e o
mare realitate, confirmat de Mântuitorul: „Mergeþi
în focul cel de veci!” ªi a trecut de la moarte la
viaþã. Va sã zicã, viaþa trebuie sã fie niþel pipãitã
ºi întrebatã: Cine sunt eu? Dar numai în funcþie
de marele Adevãr în contingenþã cu veºnicia,
cã altfel… eºti un politician prost. Te duci în târg
sã-þi cumperi ºi tu o hainã ºi te-a pãcãlit un jidan
prost, cu o hainã putredã.
– Care credeþi cã ar trebui sã fie urmãtorul
pas strategic, mai ales cã am aflat cã legea privind buletinele electronice s-a votat deja, tot aºa,
„tacit”?
– Este de dorit poziþia grecilor, care au avut
în frunte pe patriarhul însuºi militând pentru
drepturile credincioºilor împotriva acestor acte.
Dar ºtiþi ce înseamnã 666? Explicaþia am gãsit-o
ºi eu la unul din Sfinþii Pãrinþi, nu este a mea.
Noi trebuie sã apãrãm crucea, dar împotriva
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cãrui duºman? Cã în planul de foc pe care eu
l-am bãgat ºi în bisericã, nu numai în armatã,
este ºi asta: precizarea poziþiei tale faþã de inamic. Cine e inamicul la noi? E dracul! Diavolul
zice cã este creatorul lumii. (...) Daþi-vã seama
ce îndrãznealã! „Lepãdatule!” Însã e o creaþie,
un ticãlos. Am fãcut o constatare de pe poziþia
mea de monah ºi de duhovnic: insistã foarte mult
dracul, nu se lasã deloc. Însã e un vândut, e un
lepãdat, e un apostat, un tolerat. Nu conteazã.
Deci trebuie sã cunoaºtem poziþia creºtinã mai
întâi, care o nimiceºte pe cea potrivnicã. Nu
trebuie sã fim nici pe poziþia de rãzbunare, sã
avem satisfacþie cã i-am biruit pe vrãjmaºi, nu…
cu gând smerit.
– Cum vedeþi poziþia Mitropoliei Clujului faþã
de poziþia Sinodului, unde, ºtiþi bine, Înaltul Anania
nu a participat?
– Anania a fãcut ce trebuie. A fãcut sinod
mitropolitan ºi s-a prezentat. Pentru cã, practic,
nu avea încredere sutã la sutã în hotãrârea de
dincoace. Dar atât cât a fãcut patriarhul, eu sunt
mulþumit, cã se întrezãreºte ºi cumva împotrivã… Ceea ce înseamnã: ce sã-i ceri mai mult?
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Cu dibãcie s-a strecurat. Pe ei nu-i intereseazã… Însã sunt multe lucruri de zis aici. Eu vã
îndemn sã nu primiþi aºa ceva. Pentru cã acum
e numai un început. Pe urmã vor ajunge sã vi-l
bage pe gât, nu numai în piele. ªi s-a descoperit
cã e ºi cancerigen. Poate cu asta „speriem”
lumea. M-a informat Anania la telefon. Am fost
la Bucureºti, am sosit asearã. Mi-a stat o ureche
pe loc. ªi, în Bucureºti, am trecut pe la Sfântul
Dumitru… cu amintirile mele de mic. A venit asearã
la mine un consilier de la patriarhie. M-am „ocupat” de el, bineînþeles. Dar nu mã tem. ªtiu cã
le sunt adversar. Cu o moarte toþi suntem datori!
Dar una-i ortodox sã mori sau ecumenist vândut!
Viaþa înseamnã moarte continuã. Sã ºtii sã mori
ºi sã înviezi în fiecare zi! Noi ar trebui sã ne
bucurãm cã trãim niºte vremuri ca acestea, de
cruce. Deocamdatã s-a arãtat numai un 6, dacã
înþelegeþi, ºi mai urmeazã încã doi. Toate sunt
bune, cã se separã adevãrul de minciunã...

Z

127

[

ANEXÃ
Despre sfinþii închisorilor

a) „Ei sunt sfinþi mult mai mult
decât credem noi...”
(fragment dintr-un interviu realizat
de Cristian Curte ºi Visarion Alexa)1

– Pãrinte, pentru cã aþi pomenit de închisori,
mare parte din intelectualitatea româneascã
interbelicã a sfârºit sau a trecut pe acolo. Credeþi
cã ne putem folosi ºi duhovniceºte de experienþele lor?
– Nu [doar – n.n.] cred. Chiar e obligatoriu.
Cum sã nu? Chiar trãiam acolo – cã am 14 ani
de închisoare – ºi mã gândeam cã nu sufãr numai
pentru respect, [ci – n.n.] pentru toatã omenirea.
Pentru marele adevãr care cuprinde tot ce existã,
toatã creaþia. Aici este marea diferenþã dintre
1

Interviul a fost difuzat la Radio România Cultural, în
emisiunea Creatori între sacru ºi profan din 10 august 2011.

Z

131

[

umanitate ºi anghelitate. Cã umanitatea este
superioarã îngerilor, anghelitãþii. Da. Pentru cã
omul e un arhon, un stãpân. El [Dumnezeu – n.n.]
nu l-a creat pe om aºa cum a creat toate puterile
de sus ºi tot ce se vede, printr-un cuvânt,
printr-un cuvânt sã se facã ºi s-au fãcut. Vã daþi
seama ce putere... Pe om l-a cioplit, l-a fãcut
dupã chipul ºi asemãnarea Lui. Hopa! ªi cã el
poate sã þinã locul, se poate ridica, pentru cã
Domnul Hristos ne-a adus mai mult decât ne-a
pierdut Adam. Ne-a dat putinþa de a ne îndumnezei dupã har. De a ierta vrãjmaºul. De a fi dumnezei pe pãmânt. (...) Haideþi sã vã spun un
dialog scris de Goethe, între o fetiþã ºi un trandafir. Fetiþa:
– Trandafirule, te rup!
– ªi eu te înþep!
– Trandafirule, te rup!
– ªi eu te înþep!
– Trandafirule, te-am rupt!
– ªi eu te-am înþepat! – zice Goethe.
Dar creºtinii zic: „ªi eu nu te-am înþepat.”
Aici e diferenþa dintre vederea creºtinã ºi versuirea „dinte pentru dinte”, legea talionului. „ªi eu
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nu te-am înþepat, m-am dãruit.” Asta-i poziþia
creºtinã. „Am dat ºi obrazul celãlalt.” Cine-a biruit?
Cel care a lovit sau cel care a dat ºi obrazul
celãlalt? Asta este învãþãtura creºtinã, care are
aspect paradoxal.
– Dar, pãrinte, la Piteºti...
– Vorbim degeaba, aþi înþeles ceea ce vorbim? Vã daþi seama ce lucruri grozave scãpaþi,
de treceþi la altã întrebare?
– Nu, nu, aici vreau sã rãmânem. La Piteºti,
asta s-a întâmplat. Cei care erau deþinuþi au
rãspuns întorcând celãlalt obraz ºi rãbdând. ªi
cu toate acestea, unii dintre ei s-a întâmplat sã
cadã. Nu au rezistat la acele torturi îndelungi.
Unde s-a greºit?
– Sã ºtiþi cã rãspunsul meu este o totalã
tãcere. Habar n-aveþi ce a fost la Piteºti...
– Doar din cãrþi...
– Pãi da, aia este. Mã doare inima sã-i
pomenesc, cã mi-au fost fii duhovniceºti, când
trãiam în închisoare cu niºte bãieþi de o mare
frumuseþe sufleteascã. Iulian Constantin, Maxim...
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Pe Virgil Maxim l-am avut chiar în celulã... Acolo
a fost dincolo de închipuirea omeneascã.
Oriunde, firea omeneascã simte nevoia sã se
apere. Acolo era cu neputinþã, era cruzime, era
cu tot... Te obligau sã mãnânci fecalele altuia,
nu numai pe ale tale. Vã daþi seama, ce desfiinþare moralã, de nerecunoaºtere a frumuseþii firii
omeneºti. Dar întrebarea o puneþi din afarã, n-o
puneþi dinãuntru. Asta este. A fost groaznic, dincolo de închipuiri.
– A fost un plan conceput special...
– E, a fost un nenorocit de bucovinean care
a vrut sã se facã mare...
– Þurcanu...
– Ãla, da. Pânã la urmã, l-a pedepsit Dumnezeu, cã l-au împuºcat, dar nu-i vorba de asta.
Aveam un fiu duhovnicesc, Constantin Pascu,
care a fost foarte torturat acolo ºi cu care eram
în celulã, ºi ziceam: „Mãi, Costicã, eu plec la
mãnãstire. Cum ai putea sã suporþi sã vezi cã
merg la mãnãstire, ºi tu sã rãmâi în lume? Cã
ne ºtiam viaþa [unul altuia – n.n.]. Eu am fãcut ºi
armata. Am scãpat de rãzboi... Era nebunie
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mare cãlugãria. Este, într-adevãr, cel mai grozav
lucru în creaþia lui Dumnezeu. Asta, sã renunþi
la tine, la bucuriile vieþii... Am niºte fotografii, cum
arãtam în patrulã, poate am timp sã vi le arãt.
– Pãrinte, ca o concluzie a discuþiei acesteia
despre închisoare, credeþi cã unii dintre cei care
au sfârºit acolo ar putea fi, în viitor, canonizaþi
de Bisericã? S-au sfinþit prin închisoare?
– Dragã, mie mi s-a pus problema asta de
mulþi. Eu am trãit cu ei, ºi i-aº face pe toþi sfinþi,
dar nu te repezi: „hopa”. Nu. Îi lãsãm aºa cum
sunt, pentru cã, în momentul ãsta, eu v-am spus
ce trebuia. Ei sunt sfinþi mult mai mult decât credem noi. Numai noi ºtim ce a fost acolo. Regim
de exterminare. Îngrozitor, îngrozitor... Mã bãgau
la rãcitor, vã daþi seama? Aºteptam... Eram conºtient sã vãd cum iese sufletul. Da. Groaznic,
groaznic era. ªi asta nu era o zi, erau ani ºi ani.
Extrem de sistematic, [regimul] de exterminare.
Dacã te îmbolnãveai, te izolau – ziceau „ca sã
te faci bine”, dar îþi agravau boala. E, nu poþi [sã
uiþi] aceste lucruri... Pentru cã au fost, fãrã discuþie, pentru un ideal, pentru credinþa în Hristos...
Spunea un arhiereu, Anania, de la Cluj, la Aiud:
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„Pãrinte, mã cheamã cã s-a fãcut o bisericuþã
în închisoare. În zona Clujului – ca eparhie.
Chiar eu m-am dus sã sfinþesc biserica...” A trãit
acolo niºte momente, unde erau lanþuri, unde
era desfiinþarea valorilor... Asta-i greu de suportat. De-asta spun cã nu este momentul sã se
punã problema asta, important e altceva: eu sunt
foarte convins cã ei sunt sfinþi la Dumnezeu. Dar
mã bazez ºi pe un alt cuvânt: „Orice om mântuit
e un sfânt.” Dacã eºti mântuit, mântuirea este
un enorm de mare lucru, dragii mei. Se discutã
teoretic, dar nu e aºa. Trebuie sã-þi pui viaþa la
punct, ºi asta e o mare tainã. Pentru cã moartea
e o realitate...
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b) „Nu conteazã decât maniera în care mori”
(fragmente dintr-un interviu filmat,
realizat de Rafael Udriºte)2

– Am fost la Aiud ºi am filmat în osuar. Existã
o presiune foarte mare la nivel politic, prin care
toatã jertfa celor care au murit la Aiud sã fie astupatã. Cu foarte mare greutate s-a fãcut osuarul. Cu foarte mare greutate s-a ridicat acum un
corp de chilii. S-ar dori sã se facã acolo ºi o
mãnãstire. ªtiþi cã pãrintele Justin Pârvu a fost
acolo de câteva ori ºi tot încearcã sã gãseascã
formula prin care sã se facã, în sfârºit, acolo o
bisericã.
– E fãcutã.

2

Interviul, realizat în anul 2008, a apãrut iniþial în
volumul Mãrturisitorii din închisorile comuniste – Minuni.
Mãrturii. Repere, Editura Areopag ºi Editura Meditaþii,
Bucureºti, 2011, pp. 138-145.
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– Da, un osuar.
– Un aghiasmatar, ceva...
– Da. Pentru cei care poate nu din rea credinþã, ci din ignoranþã nu ºtiu ce a fost la Aiud,
v-aº ruga sã ne spuneþi ce a fost în Aiudul acela.
Pãrintele Justin spune cã Aiudul e cel mai sfânt
loc al românilor...
– Da, pentru cã nu ºtiai dacã trãieºti pânã
mâine. Aceastã stare de tensiune extraordinarã
îþi dãdea ocazia sã-þi cunoºti marile tale intimitãþi, e binecuvântatã. Nu este vorba de o suferinþã. Tendinþa lor era exterminarea prin înfometare. Zarca e o închisoare în închisoare, fãcutã
de unguri pentru români, ca sã-i omoare, unde
fãrã discuþie se aplica regimul dorit fiecãrui
ins sau fiecãrui grup de inºi. Ultimii ani – un
an-doi – numai în zarcã m-au þinut. I-am înfruntat
la o întâlnire pe care ne-au fãcut-o ei acolo, cu
deþinuþii vânduþi, ceea ce era egal cu moartea.
Dar nu a vrut Dumnezeu. M-au bãgat la rãcitor.
În trei zile mureai, constatat. M-au bãgat cinci
zile, nu am murit! M-au bãgat ºapte, n-am murit.
La camere frigorifice, ºtiþi. E groaznic! Nu ºtiu
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dacã mã înþelegeþi... Aveam o curiozitate de copil
sã vãd cum iese sufletul... Deci eram la marginea lucrurilor. Condiþii imposibile, ca sã mori în
trezire. Au murit mulþi. Eu nu am murit.
Nu puteam vorbi decât prin morse, ºi au
cerut cei de alãturi sã se spovedeascã. Tot prin
morse. Eu puteam sã transmit, dar nu puteam
sã primesc, pentru cã, de te prindea, te omora
pe loc. ªi am aranjat aºa cu ei, tot prin morse.
„Mâine, la o anumitã orã – am apreciat cu ei
atunci – staþi în partea asta a celulei. Eu vã dau
un semnal prin bãtaie, prin perete, ºi îmi spuneþi
pãcatele ºi eu vã dezleg. Cu o condiþie: dacã
muriþi pânã mâine – pentru cã aºa se punea
problema –, e valabilã spovedania. Dar, dacã
nu muriþi, la primul preot pe care-l întâlniþi sã vã
spovediþi din nou pãcatele.” Adicã sã procedãm
cinstit în ceea ce priveºte respectiva tainã. Vã
spun acestea ca sã aveþi o imagine a stãrii
noastre spirituale acolo, când erai în fiecare clipã
nesigur de clipa urmãtoare. Aceastã stare nu
era de o zi, era de ani. Nu am putut vedea niciun
semn de bunãvoinþã omeneascã, de om, în tot
acest timp.
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Am fost întrebat de mulþi unde a fost mai
greu: în închisoare sau în pustie, pentru cã am
trãit ºi prin pustie. În închisoare, cei care nu credeau în Dumnezeu se chinuiau, ºi le era rãu.
Pentru cã nu era o forþã nevãzutã care sã
opreascã niþel pornirile sãlbatice, de cruzime,
de urã care apãsau mereu pe om. Asta lipsea.
În pustie însã, dracii cu care lupþi se temeau de
Dumnezeu ºi era mai uºor, cu toate intemperiile
vremii: iarnã, zãpadã, fiare sãlbatice, stare încordatã ºi acolo. Dar era totuºi o notã de libertate.
Pentru cã dumneavoastrã toþi nu ºtiþi cât e de
scumpã libertatea ºi pentru ce ne-a lãsat-o
Dumnezeu. Nu-i nimic mai scump la Dumnezeu
ca timpul pe care ni-l dã sã-l trãim. Pentru cã a
sufla ºi a rãsufla e tot de la Dumnezeu. ªi atunci
a avut marea prudenþã Domnul Hristos sã ne
spunã cã „nu se miºcã fir de pãr fãrã voia Mea”.
Suntem guvernaþi de Dumnezeu în toatã
miºcarea, în toate gândurile noastre ascunse.
Sigur cã depinde ºi pe ce poziþie te aºezi. Având
în vedere ºi numai lucrul acesta: viaþa veºnicã.
Dacã te rãtãceºti, dacã eºti neatent sau eºti ateu,
Doamne fereºte! Cã-i mai gravã starea aceasta,
nepãsarea aceasta. Aceasta e nesuferitã la
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Dumnezeu... Pentru cã nu e supãrat Dumnezeu
pentru anumite greºeli pe care le facem, cât e
supãrat cã suntem nepãsãtori. Ne amânãm existenþa, mergem pe inerþie. E o mare greºealã!
Trebuie trãit fiecare moment în toatã plinãtatea
lui. Sã te cunoºti pe tine. Care e marea greºealã
care e în lume? Fiinþa omeneascã, care e fãcutã
dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu, se
izoleazã dupã propria sa fiinþã. Nu Dumnezeu
l-a dat afarã pe Adam din Rai, ci Adam s-a dat
afarã singur. Ãsta-i omul! Sfântul Grigorie de
Nyssa, fratele Sfântului Vasile cel Mare, a fost
întrebat: „Ce zici despre om?” ªi a rãspuns
Sfântul Grigorie: „Este copleºitor ºi de neînþeles.” Dumnezeu pãstreazã încã taine despre om,
necunoscute nici de îngeri ºi necunoscute nici
de lume. Pentru cã e dupã chipul ºi asemãnarea
lui Dumnezeu. E singura fiinþã creatã dupã chip
ºi asemãnare. Este singura verigã posibilã între
om ºi creaþie. Omului i s-a încredinþat marea rãspundere sã supravegheze întreaga creaþie. ªi
Satan luptã din rãsputeri, cu o râvnã pe care
oamenii nu o cunosc, sã ne scoatã din cap cã
suntem asemãnare cu Dumnezeu. Pentru cã îi
cam ocupãm locurile. Treaba lui, dar noi suntem
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creaþi aºa, dupã chip ºi asemãnare. ªi creaþia
lui Dumnezeu nu poate fi dezminþitã sau interpretatã. Suntem chip ºi asemãnare a lui Dumnezeu.
Deci avem mare siguranþã, dar ºi mare rãspundere. De aceea vã spuneam cã este foarte
grav sã nu ºtii cã tu trãieºti ºi cine eºti. N-ai stat
de vorbã cu tine niciodatã, bineînþeles, þinând
cont de marile valori: veºnicia... Ce e cu mine?
Eu, þinând cont de puºcãrie ºi pustie, nu m-am
folosit mai mult decât la cãpãtâi de morþi. Þipete... Intrau într-un necunoscut nu pentru o mie
de ani, ci pe veºnicie! Trãistiºoara lui nu era plinã
cu fapte bune, era goalã! Sau era goalã la unii
oameni. Mare greºealã, aceastã stare de necunoºtinþã proprie!
Instinctul acesta de a trãi îl are ºi porcul,
îl are ºi orice alt animal. Dar atât! Omul are o
conºtiinþã, are o dãruire dincolo de raþiune. E
fãcut dumnezeu dupã har. Vã daþi seama:
dumnezeu dupã har! Cãderea lui Adam ne-a
întrerupt relaþia aceasta cu Dumnezeu. A venit
Dumnezeu ºi ne-a adus mai mult decât a pierdut
Adam! Ne-a adus tocmai din nou cunoºtinþa cã
suntem din nou dumnezeu dupã har ºi cã nu
existã moartea. Pentru cã ne zice: „ªi veþi trece
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de la moarte la viaþã.” Or, moartea nu înseamnã
o terminare, ci înseamnã un alt început – fericit
sau nefericit. Cã de ce sã te temi de moarte,
dacã te-ai pregãtit de înviere? E o contradicþie,
ºi omul hotãrãºte, în vidul acesta al lucrurilor,
nu într-o stare de prezenþã continuã. Nu este
greu. Pentru cã niciodatã nu e degeaba cineva
lângã tine. Ori tu te foloseºti, ori îl foloseºti, ori
trebuie sã te verifici dacã îl rabzi sau nu-l rabzi,
bubos, aºa cum e. Cã lipsa asta de prezenþã
lângã fratele tãu e lipsã de dragoste ºi e în contradicþie cu Creatorul. Actul de prezenþã.
Nu sunt pentru nevoinþã, ca duhovnic. Sunt
de 95 de ani. Sunt pentru o stare de prezenþã
continuã a lui Dumnezeu. Exist! ªi ne punem
întrebarea: De ce? Ce e cu mine? Ce e cu moartea? Ce-s aceste elemente, care sunt valabile?
Moartea nu vine sã-i faci o cafea. E fãrã cruþare!
Te ia aºa cum eºti! Nu o putem amâna nicio
fãrâmiþã de secundã când va veni. Judecata de
Apoi nu trebuie vãzutã cu Dumnezeu stând pe
un tron de judecatã. Te judeci singur, repede.
Suntem o fiinþã valoroasã mai mult decât oricare
altã fiinþã. Dracii au fost îngeri buni. ªi am spus
aºa: dacã ar fi întruchipat iar posibilitãþile
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pierdute, ar rãsturna pãmântul cu degetul mic!
Dacã tu, pierdut fiind, gândeºti aºa, de ce sã nu
gândesc aºa despre îngerul meu pãzitor, care
nu e cãzut! ªi se spune despre îngerul pãzitor,
într-un loc, aºa: cã e cu neputinþã sã nu mori,
dacã l-ai vedea într-atâta luminã! ªi îngerul acesta
nu e singur, în ceea ce priveºte paza. Cuvântul
pãzitor nu i l-am dat noi, i l-a dat Dumnezeu:
„Pãzeºte sufletul acesta pânã la moartea lui.”
El e în relaþie cu alte miliarde de îngeri, cu mare
putere. ªi totuºi ei sunt fãrã identitatea asta
mare: dumnezei sunteþi. Sunt o creaþie cu mari
posibilitãþi, cu mare frumuseþe, care scapã minþii
noastre mãrginite. Pentru cã zice ºi Sfântul
Apostol Pavel cã nu-i e dat omului sã cunoascã,
pentru cã el a fost rãpit pânã la al treilea cer.
Aºa cã fiinþa omeneascã e dumnezeu dupã
har. Acel zis homo homini lupus, „omul lup pentru
om”, a cãzut la venirea Mântuitorului. Acum e
invers: omul e Dumnezeu pentru om. ªi uite pe
cine bãgãm noi în iad ºi nu ne astâmpãrãm. De
ce îi zici drace, drace ºi nu îi spui Doamne,
Doamne!? Înseamnã cã iar pune o râvnã mare
de tot în constatarea asta, de cãtre fiecare ins
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care ar vrea sã fie câtuºi de cât treaz. Cã el
luptã din rãsputeri sã ne cucereascã ºi sã ne
adune la el. Însã se împiedicã de puterea Crucii,
de puterea lui Dumnezeu. Crucea e Tatãl, toatã
înãlþimea, Fiul, toatã adâncimea, Sfântul Duh,
toatã lãþimea. Sfânta Cruce are o semnificaþie
extraordinarã! De aceea ºi catolicii au schimbat
semnul crucii, fãcutã altfel cu degetele, cu altã
aºezare, de la stânga la dreapta. E o mare greºealã! Nu suntem aici pentru cã ne-ar conveni
nouã sã fim aºa, ca la un papã... Suntem aºa
de la Duhul Sfânt ºi tot de Duhul Sfânt suntem
judecaþi.
– Dat fiind faptul cã, de exemplu, acum Sinodul refuzã sã facã vreo referire la oamenii care
au murit în temniþe ºi care sunt consideraþi sfinþi
de popor – ºi acum mã refer, de exemplu, la
Valeriu Gafencu –, sã ne spuneþi ceva despre
Valeriu Gafencu. L-aþi cunoscut?
– Da, am trãit împreunã. Era mai mic decât
mine. Era un bãiat cu fond, nu aº avea ce spune
altceva despre el decât cã era un sfântuleþ. Însã
nu conta în lumea noastrã, pentru cã noi toþi
trãiam acelaºi moment, aceeaºi stare, aceleaºi
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nãdejdi ºi aceleaºi mari bucurii ascunse, care
nu pot fi înþelese raþional de lume. Eram una cu
toþi. Gândeam la fel. Îi cunoºteam familia din
poveºtile dintre noi. Avea trei surori: Valentina,
Eleonora ºi Elisabeta. Tatãl lui a fost omorât de
ruºi. Nu era vorba de inteligenþã, pentru cã tot
omul avea destulã. Nu e vorba de moarte, ci
maniera în care mori conteazã. ªi, vã spun încã
o datã, au fost multe momente, pentru noi toþi,
în care aveam curiozitatea sã vedem cum iese
sufletul din noi! Eram la marginea existenþei!
Nu se mai putea! Altfel nu mã bãgau la frigider,
la camerele frigorifice, unde, fãrã discuþie, nu mai
puteai sã trãieºti. Trei zile era marginea la care
puteai rezista. M-au bãgat cinci zile ºi n-am murit.
M-au bãgat ºapte zile ºi n-am murit. Nu a vrut
Dumnezeu.
Sigur cã sunt obligat sã mã smeresc, cã au
fost atât de multe momente, pentru noi toþi, unde
puteai sã mori ºi, dacã nu mureai, ziceai cã s-a
întâmplat cutare lucru. Nu a vrut Dumnezeu,
pentru existenþa unei fiinþe dumnezeu dupã har.
Marea, enorm de marea greºealã a lumii este
nepãsarea!
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– Ce au avut cu dumneavoastrã comuniºtii?
De fapt, de ce au fost chinurile atât de mari?
– Întrebarea matale e de ºcoalã primarã.
Ce vrea dracul cu noi, aia vor comuniºtii! Erau
exponenþii rãului. „Nu crede în Dumnezeu” ºi
„omul e fiarã”! Am fost chemat, încadrat de patru
soldaþi cu baionetele la puºcã, scos din zarcã,
ºi, când ieºeai aºa din zarcã, ºtiai cã nu te mai
întorci. ªi sigur cã erai pregãtit, nu aveai nicio
ieºire, decât „Doamne, ajutã! Doamne, iartã-mã!”
ºi gata. ªi m-au dus la un colonel. Erau zece
colonei acolo. Crãciun era cel mai mare ticãlos,
care fãcea pe blândul. Adevãrul e cã nici deþinuþii, cum eram ºi noi, nu erau proºti. Ne dãdeam
seama cum suflã ºi cum rãsuflã omul. Pentru
cã, fãrã discuþie, apar înþelegeri nebãnuite, prin
care poþi pãtrunde în zona respectivã. ªi m-a
întrebat: „Cum existã Dumnezeu?” Eu eram deþinut, încadrat. Cum fãceam o miºcare, cum mã
invita pe scaun. Mare cinste... Nu puteai face
nicio miºcare, pentru cã le era fricã sã nu-i omorâm. Aberaþii nebune, drãceºti!
ªi i-am spus: „Domnule colonel... Eu am avut
întâlniri cu copiii de ºcoalã primarã. ªi toþi m-au
întrebat ceea ce mã întrebaþi ºi dumneavoastrã.
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Ochii pe care îi avem, cu care pãtrundem; inima
cu care înþelegem într-o formã mutã fiinþa din
faþa noastrã, sentimentul de poezie, de versuire,
toate acestea vin de la un Creator. E greu sã
înþelegeþi aceasta, dar nu-i vina mea.” ªi mi-am
luat curajul sã-l întreb: „Dar, dumneavoastrã,
care e motivul cã nu credeþi?” Ãsta era un mare
curaj, pentru cã se considerau înfruntaþi. Zice:
„Rãzboiul pe care l-a dus Hitler în Rusia.” Zic:
„Nebunul acela de Hitler credeþi cã a fost cinstit,
sã pãcãleascã poporul rus cã Stalin e necredincios?! Aceia, înainte de a fi credincioºi, sunt
ruºi, prin natura lor! ªi nu s-a dus Hitler sã cucereascã Rusia. S-a dus în Rusia sã cucereascã
pãmântul întreg. Ei, ºi acum aþi biruit. De ce nu
credeþi? Dacã ãsta e motivul...”
S-a încurcat. Îºi dãdea seama cã nu are rãspuns. ªi m-a întrebat atunci, ca sã scape, care
e ultimul cuvânt. Zic: „Sunt gata sã mor pentru
tot ce spun. ªi v-aº invita la aceeaºi poziþie.”
„Luaþi-l de aici!” Am scãpat. S-au mirat toþi!
Bãteau prin perete când au auzit cã am venit în
celulã, cã nu m-au omorât. Ca sã înþelegeþi,
într-un cuvânt, asta era tensiunea noastrã în
Aiud.
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– Sfântul Sinod refuzã orice apropiere faþã
de [jertfa celor din închisori – n. red.]…
– Nu te repezi... Nu legaþi de Sinod. Consideraþi cã nu-i chiar aºa. Dacã sunt sfinþi, sunt
sfinþi unde sunt. Dar sunt niºte rânduieli, niºte
reguli care trebuiesc urmate. ªi pe urmã, în afarã
de Sinod, izolându-ne, sã zicem aºa, de valoarea aceasta, care are ultimul cuvânt, nu avem
voie sã ne amestecãm. Ei sunt sfinþi între sfinþi.
Dar nu ne grãbim, pentru cã nu putem face asta
fãrã amprenta Bisericii. (…) Cã dacã ai fãcut un
ou, trebuia sã ºtie tot satul, cum cântã gãina!
Nu e aºa! Important este sã te cunoºti tu pe tine
ca om al mântuirii ºi sã te pui la punct, pentru
cã eºti un microcosmos, în care se oglindeºte
un macrocosmos. Nimeni nu e sfânt doar pentru
cã a murit. Trebuie sã se pronunþe autoritatea
Bisericii, aºa cum e, cã nu e degeaba acolo.
(…) Pentru cã nu Sinodul e punctul de orientare
strategic, ci ceea ce avem în noi înºine. La
aceasta se referã marea întrebare: Ce ai fãcut?
Cine eºti?
Recunoaºte-te pe tine! Cã nu dupã glasul
strãzii sau glasul poporului – care de multe ori
are dreptate, sãracul – se fac lucrurile acestea,
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ci Sinodul, dupã poziþia pe care o are, trebuie
sã gândeascã întâi serios; ºi nu se face nimic
fãrã învoirea divinã. Eu, care am trãit focurile
acelea, trecând în lumea aceasta grozav de
bucuros, îmi dau seama cât de valoroasã e
poziþia asta, cã nu cel care loveºte biruie, ci cel
care a primit cu dragoste lovitura. Acesta e
Hristos! Cã ne mirãm toþi, în situaþii din acestea,
de ce Hristos nu i-a nimicit pe toþi. L-au jupuit,
L-au umilit, ºi El i-a rãbdat! Dar toatã frumuseþea
Învierii Mântuitorului... Când a înviat, nu numai
El a Înviat, ci toatã creaþia cu El! Toatã frumuseþea aceasta nu ar fi fost grozavã dacã nu ar fi
fost Crucea mai întâi.
Deci nu e voie sã blestemi suferinþa de care
toatã lumea fuge ºi o blestemã. Nu e bine! Asta
e necesar! Orice vale dã valoarea unui deal. (…)
Rãmâne, în concluzie, un lucru: „Doamne, Iisuse
Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-mã pe
mine, pãcãtosul!” Sã aveþi o lucrare ºi o poziþie
mântuitoare. Indiferent ce eºti, furnicã dacã eºti,
ai o rãspundere. Dar eºti om! Ai o conºtiinþã. Sã
cunoaºteþi marile valori. Încadraþi-vã. Cã nu de
moarte mã cutremur, cum se zice, ci de veºnicia
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ei. Adicã nu conteazã – repet – decât maniera
în care mori.
Gafencu ºi toþi ceilalþi au primit moartea cu
plãcere. Pentru cã eram neînþeleºi, ne iubeam
între noi, în sensul unui adevãrat rai, încât nici
nu mai conta suferinþa, pe care o vedeai ca un
plasture liniºtitor. Vedeai rezultatele de dupã
suferinþã. Nu e uºor sã prevezi niºte lucruri. Dar
numai dacã eºti în foc îþi dai seama de intensitatea lui. Aveam ºi contraziceri acolo, însã aveam
toþi acelaºi ideal tainic, care ne lega…
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c) Despre canonizarea
pãrintelui Ilie Lãcãtuºu3
Eu am fost cercetat dacã sã-l canonizeze
pe ªtefan cel Mare. A venit un arhiereu la mine.
N-am fost de aceeaºi pãrere. Mai repede sunt
pentru pãrintele Ilie Lãcãtuºu, pentru cã sunt
niºte semne de la Dumnezeu: are mireasmã ºi
este neputrezit…4 Trebuie sã atrageþi atenþia
patriarhatului. Trebuie sã miºte cineva, dar este
mai greu sã-l sanctifice. Pentru cã cel mai evident lucru, de nediscutat, este cã nu a putrezit
ºi cã are mireasmã… A rãmas toatã lumea cu
aceastã credinþã [cã pãrintele este sfânt – n.n.].
Dispuneþi, eventual, o canonizare…
3
Mãrturie apãrutã în ziarul Curentul, 14 ianuarie 2000,
p. 16.
4
Diferenþa dintre canonizarea unui mucenic ºi cea
a altor feluri de sfinþi este cã, în cazul mucenicilor, nu
este nevoie decât de confirmarea faptului cã au adormit
în credinþa ortodoxã. În celelalte cazuri, pentru canonizare este nevoie de o cercetare îndelungatã.
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d) Despre noii mãrturisitori
(din mãrturia datã de pãrintele Arsenie
monahului Moise de la Oaºa)5

Pe mine, Legiunea m-a ajutat enorm de mult,
cã era o luptã severã ºi intimã ca sã facem un
om nou în noi. A fost foarte necesarã pentru viaþa
mea. Principiile de educaþie legionarã erau
extraordinare. Era o educaþie care te angaja.
Asta m-a scos dintr-o latentã stare de tânãr care
voiam ceva ºi nu ºtiam ce. ªi a apãrut Legiunea,
cu entuziasm, cu vitejie, patronatã de Arhanghelul
Mihail. Aspectul acesta m-a biruit complet, ºtiam
troparul Arhanghelului Mihail din copilãrie.
L-am cunoscut pe Codreanu, am avut multe
discuþii cu el ºi l-am apreciat foarte mult. Nu
5

În ianuarie 2005. Mãrturia este preluatã din volumul
Sfântul închisorilor – Mãrturii despre Valeriu Gafencu,
adunate ºi adnotate de monahul Moise, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2007, pp. 44-45).
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putem gândi Legiunea fãrã voia lui Dumnezeu,
chiar dacã a plecat de la niºte cauze materiale,
istorice.
N-am fost de pãrere sã se facã ucideri; poate
cã asta a fost o mare greºealã privind întreaga
Legiune. Am avut un frate, legionar, împuºcat
de jandarmi. Când au ajuns legionarii la conducere, puteam sã mã rãzbun. Aveam posibilitatea
sã-l omor. Am zis cã, dacã nu-l împuºc, e Dumnezeu dator la mine. ªi fratele meu e dator la
mine. Dacã-l împuºc, nu mai sunt ei datori, sunt
eu dator la ei. I-am trimis vorbã celui ce mi-a
omorât fratele sã nu se teamã, cã îi pun pazã,
sã nu-i facã nici alþii rãu. (...)
Nu a existat nicio altã metodã de studiu, de
pregãtire, care sã ofere posibilitãþile de spiritualizare, de adâncire duhovniceascã, de relaþie vie
cu Dumnezeu ca suferinþa de acolo. Eu binecuvântez timpul acela. Am petrecut ani în pustie,
dar n-am avut posibilitatea de a adânci lucrurile
de naturã veºnicã, de naturã divinã, ca în suferinþã. Suferinþa ne-a unit. Cei care am reuºit sã
ne cunoaºtem pe cruce am rãmas uniþi.
Imaginea puºcãriei mele este alãturi de
grupuºorul acesta în care m-am simþit foarte
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bine. Între noi era o mare unitate. Toþi aceºtia
erau gata de moarte. Pe oamenii aceºtia, pe
Gafencu, pe Trifan, pe Marian, pe ãºtia toþi, Maxim,
Pascu, ºi ceilalþi, pe toþi i-aº sfinþi [canoniza – n.n.].
Era, oare, unul mai bun ca celãlalt? Conteazã
maniera în care primeºti suferinþa. Pe toþi i-aº
sfinþi, pentru cã au fost sinceri ºi pentru cã nu
au ezitat a se jertfi. Toþi jertfeau. S-au dus cu
toþii, pe rând. Cu o bucurie greu de explicat, la
proscomidie îi amintesc pe toþi ca pe niºte luptãtori, alãturi de marii voievozi ai þãrii...
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Postfaþa editorului
Cartea de faþã a fost tipãritã ca o mulþumire
adusã pãrintelui Arsenie Papacioc pentru ajutorul pe care mi l-a dat în momente de cumpãnã
a vieþii mele. Vreau sã dau mãrturie despre o
minune pe care am trãit-o lângã pãrintele Arsenie,
ultima datã când ne-am întâlnit. Ajunsesem la
el împreunã cu câþiva preoþi care veniserã în
România ca sã vorbeascã cu mari duhovnici.
Pãrintele Arsenie era foarte slãbit, abia putea
gesticula când vorbea. De aceea, nu ºtiam dacã
sã îl mai deranjez ºi eu cu problemele mele. În
prezenþa celorlalþi nu voiam sã vorbesc despre
ele. Dupã ce ceilalþi au luat binecuvântare de
plecare, pãrintele m-a mângâiat pe obraz, iar
apoi, fãrã ca eu sã fi apucat sã îi spun ceva despre problema mea, în câteva secunde mi-a
spus exact ce trebuie sã fac în problema respectivã. Ba chiar a reprodus gândurile mele într-o
anumitã problemã, gânduri pe care le avusesem
în timpul rugãciunii ºi pe care nu le discutasem
cu nimeni. Nu putea fi vorba de o coincidenþã,
sub nicio formã.
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Mai mult, ajungând dupã aceea la Muntele
Athos, cum l-am vãzut pe pãrintele Iulian de la
Prodromu, acesta a început sã îmi spunã, detaliat, exact acelaºi lucru pe care mi-l spusese ºi
pãrintele Arsenie în câteva secunde. E greu de
exprimat în cuvinte ce am simþit atunci. M-am gândit sã îi pun pãrintelui Iulian o întrebare, apoi mã
gândeam sã îi pun o alta. Pãrintele Iulian a început
sã îmi rãspundã la prima întrebare, apoi mi-a rãspuns la a doua, fãrã ca eu sã fi formulat întrebãrile
cu voce tare. Îmi venea sã strig cã Dumnezeu
existã ºi cã le dã harul Sãu robilor Sãi.
Am simþit atunci cã acelaºi Dumnezeu mi-a
vorbit prin gura pãrintelui Arsenie ºi prin gura
pãrintelui Iulian. Astfel de oameni sunt pur ºi
simplu comori pentru cei din jurul lor. Aºa cã,
neºtiind cum sã îi mulþumesc pãrintelui Arsenie
pentru binele pe care mi l-a fãcut prin cuvintele
sale, m-am gândit sã tipãresc o parte din cuvintele sale de folos, unele – inedite, altele, nu.
Fie ca cititorii acestei cãrþi sã se foloseascã
de cele citite, pentru cã nu sunt cuvinte luate de
pãrintele Arsenie din alte cãrþi, ci sunt cuvinte
udate cu sângele nevoinþei ºi al rugãciunii...
Danion Vasile
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